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I. Vakarų civilizacijos istorija 

1. Atėnai ar Jeruzalė? 

Vakarų Europos civilizacijos pradžia galima laikyti 5 a. pr. m. 

e. Atėnus, kurie paklojo teorinį, kultūrinį ir politinį pamatą visai 

vėlesnei istorijai. Kokie šios istorijos iki 2021 m. kritiniai mo-

mentai ir kaip jie formavo Trečiosios ir Ketvirtosios Lietuvos 

Respublikos ideologines mąstymo formas, bus parodyta vėliau. 

Šiuo metu matome „leftistų“, nacionalistų ir liberalų didelę 

konfrontaciją, nesutariant kokia kryptimi Lietuva turėtų pa-

sukti, kokia kryptis Lietuvai geriausia. Šiuo metu labai suakty-

vėję krikščioniškieji nacionalistai, kurie 2020 m. nepatekę į 

Seimą imasi priemonių budinti krikščionišką žmonių sąmonę, 

21 amžiuje. Visų ideologinių krypčių istorinis traukinys labai 

ilgas, ir laukia sunkus sprendimas, ką su juo daryti. Juk kuo sąs-

tatas ilgesnis, tuo jį sunkiau tempti ir tuo labiau jis trukdo judėti 

pirmyn. Visą istoriją mokytis – nėra prasmės, protingiausia pa-

siimti iš jos viską kas geriausia, glausta ir lakoniška forma. To-

kia forma pasirinkau svarbiausius Vakarų civilizacijos konflik-

tinius darinius, kuriuose kiekvienas ir šiandien turi pasirinkti 

savo barikadų pusę, net jeigu kovotojai nebuvo istorijoje apdo-

vanoti grožiu. Mums svarbi idėja, o ne jos vardu padaryti nusi-

kaltimai. 

 

1. Atėnai vs Izraelis. Mūsų civilizaciją formavo du pagrindi-

niai šaltiniai: Atėnų filosofija ir demokratija ir žydų religinis 

judėjimas, pradėtas Kristaus. Atėnų civilizacijos suklestėjimas 

įvyko maždaug 5 a. pr. m. e., išugdęs tokius filosofus kaip Pita-

goras, Sokratas, Platonas, Aristotelis, kurie planetoje pradėjo 

naują erą, įvesdami naujo tipo civilizaciją, vadinamą filosofine. 

Analogiškai, I m. e. a. Izraelyje Kristus buvo krikščionių religi-

nio judėjimo pradininkas, išvystęs gnostikų teologinę kultūrą I-

zraelio, Graikijos ir Romos imperijos teritorijoje. Į vieną struk-

tūrą šie du judėjimai buvo susieti Romos imperijos, kuri perėmė 

ir tradicinį Atėnų palikimą, ir žydų gnosticizmą. Filosofija išsi-
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vystė į Europos universitetų kultūrą, o krikščionybė – į Bažny-

čią. Šiuo metu aktyviai Lietuvoje reiškiasi abi barikadų pusės, 

su didele filosofinės sąmonės persvara. 

 

2. Pagonybė vs monoteizmas. Pirmos kategorijos civilizacija 

visoje planetoje ilgus tūkstantmečius buvo politeistinė pago-

nybė. Tokie buvo Indai, Graikai, Romėnai, Germanai, Slavai, 

Baltai ir t.t. Tačiau I tūkst. prieš mūsų erą dvi civilizacijos į-

vykdė dvasinį perversmą, kuris politeizmą pakeitė mono-

teizmu. Tai buvo budistinis judėjimas Indijoje ir judaizmas Iz-

raelyje. Po jų sekė dar dviejų judėjimų atsiradimas, tokių kaip 

krikščionybė I a. ir islamas VII a. Paskutinieji pagonys Euro-

poje buvo baltai, apkrikštyti XIII a. 

 

3. Romėnai vs Barbarai. Kaip jau sakiau, Romos respublika 

perėmė ir graikišką, ir žydišką tradiciją, kurią platino barbarų 

žemėse, į šiaurę nuo Italijos pusiasalio. Akivaizdu, kad religija 

tam labiau tiko, nes ji reikalavo garbinimo ir paklusimo, todėl, 

380 m. krikščionybę padarius valstybine, ji buvo pagrindinė i-

deologinė priemonė invazijai į pagoniškas teritorijas. Deja, ro-

mėnų galia buvo trumpalaikė ir barbarai karinėmis priemonė-

mis sutriuškinę imperiją, pasiuntė politinę organizaciją į nebūtį, 

bet perėmė iš romėnų filosofiją, žydų religiją ir romėnų teisę. 

Vakarų Romos imperija žlugo 5 a. ir iš jų dominavimą Europoje 

perėmė barbarai. 

 

4. Religija vs scientizmas. Scientizmas Europoje išsivystė iš 

atėniškos tradicijos, konkrečiai iš Pitagoro, Platono ir Aristote-

lio mokyklų, kurios buvo europietiškų universitetų pirmavaiz-

dis. Pirmas universitetas įsteigtas Italijoje, 1088 m. ir buvo Bo-

lonijos universitetas. Anglijoje Oksfordas įsteigtas 1096 m. Pir-

mas lietuviškas universitetas įsteigtas Vilniuje, 1579 m. Uni-

versitetuose išplitus graikiškai filosofijai, kuri pamažu pavirto į 

mokslines teorijas, ir buvo įvykdyta scientistinė revoliucija 

prieš religines institucijas. Ši kova vyksta iki šios dienos, nes 

bažnyčia, ypač Vatikano pakraipos, nesiruošia išnykti iš istori-

jos. 
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5. Monarchistai vs respublikonai (liberalai). Politinis termi-

nas res publica yra romėniškos kilmės, ir buvo naudojamas a-

pibūdinti romėniškai valdžios struktūrai. Po Romos žlugimo 

frankų imperijos, perėmusios romėnišką paveldą, buvo monar-

chinės ir monarchizmas Europoje vyravo virš 1000 m. Lietuvos 

monarchijos pradžia laikomas Mindaugo karūnavimas, kuris į-

vyko 1253 m. Monarchija Lietuvoje truko iki 1772 m. Pirmoji 

šiuolaikinė respublika Europoje įsteigta 1792 m. Prancūzijoje, 

tuo tarpu Lietuvai tai pavyko tik po Carinės imperijos žlugimo 

1917 m., kurios okupacijoje buvo Lietuva. Po Prancūzijos re-

voliucijos respublikonizmas išplito visoje planetoje ir tapo pa-

vyzdžiu visoms antimonarchistinėms revoliucijoms. 

 

6. Luomininkai vs demokratai. Įvedus respublikas buvo nai-

kinama luominė santvarka, priiminėjamos konstitucijos, ku-

riose buvo matomas demokratinės santvaros įtvirtinimas, įtrau-

kiant į valstybės politiką visus socialinius sluoksnius, pagal se-

nąją Atėnų demokratijos tradiciją. Pirma demokratinė konstitu-

cija yra Amerikos konstitucija, priimta 1787 m. Pirmoji šiuolai-

kinė Lietuvos respublikos konstitucija priimta 1918 m., įtvirtino 

demokratinę respubliką. 

 

7. Imperialistai vs nacionalistai. Kaip matome iš pateiktos is-

torijos santraukos, imperijų kūrimas būdingas visoms istori-

nėms civilizacijoms, tai būdinga ir šiuolaikinei Europai. Ją kūrė 

graikai, romėnai, germanai, slavai, baltai ir t.t. Kultūriniai na-

cionaliniai judėjimai atsirado apie 19 a., tautoms siekiant išsi-

vadavimo iš imperinės priespaudos. Toks buvo ir Lietuvos ju-

dėjimas, kovojant prieš nutautinimo politiką vykdytą Carinės 

Rusijos. 20 a. nacionaliniai judėjimai perėmė tradiciją ir kovojo 

prieš Europos kolonialistus arba tarybinius komunistus. Lietu-

voje nacionalizmas išsivaduojant  iš Sovietų Sąjungos 1990 m. 

kuriam laikui buvo išpopuliarėjęs, bet vėliau buvo nustelbtas 

globalistinės ideologijos, po ko nacionalistai nesugeba atsigauti 

iki 2021 m. 
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8. Kapitalistai vs darbininkai. Socialistinis darbininkų judėji-

mas buvo inicijuotas K. Markso (1818 – 1883) politinės filoso-

fijos, kuri buvo Spalio socialistinės revoliucijos 1917 m. idė-

jinis pamatas. Šis judėjimas buvo nukreiptas prieš parazituojan-

čius ir savivaliaujančius kapitalistus, kurie užėmė resursus po 

visų ankstesnių perversmų ir revoliucijų, o darbininkai tapo en-

giama socialine klase. Konkrečiai Rusijoje darbininkų judėji-

mas buvo nukreiptas prieš monarchinę imperiją, kurią sugrio-

vus buvo tikimasi kurti komunistinę visuomenę, vietoj valsty-

binės. Iš Rusijos socializmas, įgavęs imperialistinio internacio-

nalo formą, atėjo ir į Lietuvą, kurioje sukūrė Antrąja tarybinę 

Lietuvos respubliką. Perversmas sėkmingas buvo Kinijoje, Ku-

boje ir keliose kitose valstybėse. K. Marksas nebuvo imperia-

listas, jis tenorėjo pagerinti darbininkų padėtį, bet revoliucio-

nieriai savo pagrindine strategija pavertė socialistinį internacio-

nalą. 

 

9. Vyrai vs moterys. Nugalėjus respublikai, panaikinus luo-

mus, įvedus demokratiją, iškėlus darbininkų klausimą, natūra-

liai atsirado ir moterų judėjimas, vadinamas feminizmu, kuris 

pirmiausiai kovojo dėl politinių ir turtinių moterų teisių. Išsiko-

vojus balsavimo ir dalyvavimo politikoje teisę, feministės pra-

dėjo reikalauti lygių galimybių visose gyvenimo sferose, kūrė 

filosofiją ir kultūrą, kurioje atsispindėjo moteriška gyvenimo 

perspektyva. Kadangi nacionalizmas pasisako už tradicijas, ku-

rios moterims nelabai palankios, ypač religijos, šeimos klausi-

mais, jos labiau linksta prie „leftizmo“, siekiant moterų eman-

cipacijos, panašiai kaip darbininkų klasės. Svarbi kova ir prieš 

kapitalistinį neoliberalizmą, kuriame didelis moterų išnaudoji-

mas, ypač anarchiniame porno versle ir prostitucijoje. 

 

10. Tradicionalistai vs liberalai. Ir paskutinė naujausia konf-

likto zona yra tradicionalistai, kurie gina senovines tradicijas, 

prieš kurias progresyvios jėgos kovoja 2500 tūkstančius metų ir 

liberalai, kurie palaiko viską, kas pažangu istorijoje: gina en-

giamų grupių teises, skelbia ir platina humanizmą. Apibendrin-

dami gauname, kad tradicionalistai yra a) Izraelio grupuotė; b) 
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religijos šalininkai; c) monarchistai; d) luomininkai; e) kapita-

listai; f) patriarchatininkai. Tai rodo, kad visose „versus“ kon-

figūracijose vyko kova tarp konservatorių ir emancipatorių, ku-

rie matė institucijos arba ideologijos neatitikimą visuomenės re-

alijoms ir siekė seną tvarką pakeisti nauja. Tradicinis liberaliz-

mas, žinoma, susijęs su kapitalizmu, kuris šiuo metu perėjo į 

globalinę fazę ir griauna vietinių bendruomenių ekonominę 

santvarką. Tačiau plačiąja prasme liberalizmas yra visų „ver-

sus“ variantų varomoji jėga. Feministės siekia laisvės, darbinin-

kai siekia laisvės, nacionalistai siekia laisvės, demokratai siekia 

laisvės, respublikonai siekia laisvės, scientistai siekia laisvės, 

barbarai siekė laisvės, monoteizmas siekė laisvės ir t.t. Kai kal-

bame apie tradiciją, turime išsiaiškinti, nuo kokio istorinio per-

versmo mes tos tradicijos laikomės, nes per minėtus tūkstančius 

metų, tradicijų kaita buvo tokia didelė, kad be datos fiksavimo 

neaišku apie kokią tradiciją kalbame. 

 

Galiausiai pažiūrėkime į Europą ir pasverkime kokias galimy-

bės ji turi: 

 

Europa 

 

a) Atėnai – Jeruzalė; 

b) monoteizmas – pagonybė; 

b) romėnai – barbarai; 

c) scientizmas – religija; 

d) respublika – monarchija; 

e) demokratija – luomai; 

f) imperija – nacionalizmas; 

g) kapitalizmas – socializmas; 

h) patriarchatas – feminizmas; 

j) tradicionalizmas – liberalizmas. 

 

Matome, kad Europa priima visas pažangias revoliucijas, išsky-

rus pačias paskutines, net jeigu fasade ir propaguoja. Tai yra 

nacionalizmas iškeičiamas į imperializmą, socializmas – į kapi-

talizmą, ir feminizmas – į patriarchatą ir svyruojama tarp tradi-
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cionalizmo bei liberalizmo. Nors priešpaskutiniais dviem atve-

jais problemas bandoma spręsti vadinamosios lyčių lygybės 

principo diegimu ir gerovės valstybe, kuri kovoja prieš neolibe-

ralizmą. Nacionalizmas imperinei Europai – didžiausia kliūtis, 

nes kliudo imperinės tapatybės visoje Sąjungoje suformavimui. 

 

Analogiškai galime pamąstyti, ką turėtų rinktis Lietuva: 

 

a) Atėnai—Jeruzalė; 

ir t.t.  

 

Taip pat kiekvienas gali pasvarstyti, ką renkasi asmeniškai. 

 

 

2. Darbininkų klausimas 

Kairiųjų judėjimo valstybėse ištakos yra K. Markso politinė fi-

losofija, kurioje buvo pagrįstas darbininkų klasės išsilaisvinimo 

teorinis modelis. Pradiniame etape buvo svarstomas artimasis 

tikslas, kuris buvo išsivadavimas iš priespaudos, ir tolimasis 

tikslas – utopinė tobulos visuomenės svajonė, vadinama komu-

nizmu. Imant terminų kūrimui skirtingus žodinius šaltinius, į-

sitvirtino du variantai: komunizmas, nuo žodžio „commune“ 

(pr.) ir socializmas, nuo žodžio „societas“ (lot.). Pirmas reiškia 

„bendruomenė“, o antras – „visuomenė“. Šių santvarkos pakei-

timų iniciatoriais įgyvendinant trumpalaikius ir ilgalaikius tiks-

lus, remdamiesi K. Markso idėjomis, pasiskelbė proletariatas, 

darbininkų klasė. Kadangi santvarkos reformos teisė turima tik 

esant politine valdžia, planų įgyvendinimui buvo reikalingas 

prievartinis arba demokratinis valdžios užgrobimas, kad būtų 

galima demontuoti visą neteisingą galios struktūrą ir įvesti tei-

singumu, lygybe ir brolybe paremtą santvarką. Matome, kad šis 

konfliktas pirmiausiai buvo turtinis, ir buvo ieškoma naujų re-

sursų organizavimo būdų, kuriame nebūtų engiamų, išnaudo-

jamų vargšų klasės, būtų sąžiningai dalinamasi gėrybėmis. A-

kivaizdžiai matėsi, kad prie turimos kapitalistinės santvarkos tai 

neįmanoma, nes jos pamatiniai ideologiniai principai buvo 
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diskriminaciniai, nepripažįstantys darbininkų teisių, gerovę ku-

riantys tik išrinktųjų mažumai. Prievartinis valdžios užgrobi-

mas pavyko Rusijoje, Kinijoje, Kuboje; kitur, pvz., Europos 

valstybėse, buvo naudojamasi demokratiniais instrumentais rin-

kimuose.  

 

Žlugus daugumai komunistinių projektų ir sugrįžus prie kapita-

listinių valdžios formų, išliko kairiosios pakraipos filosofija ir 

socialistų partijos, turinčios didesnį ar mažesnį atstovavimą 

parlamentuose. Šis kairysis socialistinis judėjimas, socialde-

mokratine forma, išliko ir Lietuvoje, kurio ištakos yra demon-

tuota Komunistų partija, tapusi socialdemokratine politine jėga. 

Šią politinę jėgą ideologiniame ir filosofiniame lygmenyje ap-

tarnauja kairieji intelektualai, persiorientavę iš sovietinės tradi-

cijos į europietinę ir propaguojantys Europietišką socializmą. 

Pagrindinis socializmo reikalavimas – pagerinti darbininkų kla-

sės padėtį pagrįstas moraliniu imperatyvu, kuris reikalauja pa-

dėti vargstančiam, veikti ne asmeninio bet bendro gėrio labui, 

kooperuotis, vietoj užsidarymo savo asmeninės egoistinės eg-

zistencijos iliuzijoje, kurios pagrindinis bruožas yra manymas, 

kad žmogus gali gyventi nepriklausomą nuo kitų gyvenimą, gali 

būti sau pakankamas, o už visuomeninių gėrybių naudojimą 

nereikia mokėti dalinantis savo gėrybėmis. Tai vadinama bend-

ruomeniniu solidarumu, kurio etinė pareiga padėti kitam ir da-

lintis. Kapitalistinė santvarka nepaiso šio principo, skatina e-

goizmą ir individualizmą, tikinant, kad pasirūpinti savimi, kiek-

vieno asmeninis reikalas, nes „skęstančių gelbėjimas yra skęs-

tančių reikalas“. Šiame kontekste pažvelgę į A. Bielskio mo-

nografijos „Nešventas sakramentas“ (2014) pagrindinę mintį 

matome, kad, jo nuomone, šis moralinis solidarumas neįmano-

mas be fundamentalaus egzistencinio tikėjimo lūžio, kurio metu 

atveriama begalybė dievo pavidalu, kuri vienintelė gali būti e-

tinio susisaistymo pagrindas. 

 

Tai susisiekia su mano „Filognozijos pradmenų“ antro tomo 

(2019) mintimi, kad tikrovėje žmogui su žmogumi susieti į 

bendrą egzistenciją, bendruomenę reikalingas objektyvus pag-

rindas, kuris turi paviršinę ir gelminę dimensiją. Paviršinė šio 
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bendro pagrindo versija analizuojama A. Šliogerio filotopijos 

idėjoje. Tačiau ji gali pasirodyti per daug silpnas pagrindas tam, 

kad žmonės bendruomenėje susisaistytu etiniu susisaistymu, 

nes vien postuluojamos priedermės jusliniam, gamtiniam daik-

tiškumui to tvirčiau nepagrindžiant neįmanoma sukurti stabilios 

socialumo formos, todėl reikalingas „gilesnis“ problemos sup-

ratimas. Gilesnė idėja matoma F. Nietzsches filosofijoje, vadi-

nama „gyvenimu“, kaip tuo objektyviu pagrindu, kuriuo rem-

damasis antžmogis turi įtvirtinti savo valią, nes gyvenimas, jo 

būklė yra kriterijus, kuriuo nustatoma ar valia klestinti, ar de-

kadentinė. Klestinti valia nepraradusi savo orientyrų ir nesi-

žudo, o dekadentinė valia renkasi krypti į mirtį, nieką. Tačiau 

joje išimtas visas metafizinis matmuo, vietoj kurio įstatoma 

empirinė galios struktūra ir psichologinė valia, kurioje nėra vie-

tos jokiam moraliniam imperatyvui anapus galios santykių hie-

rarchijos imperatyvų, ir kuria nelygybe pagrįstą, elitistinę val-

džios formą. Šie filosofai atmeta tradicinį krikščionišką susi-

saistymo variantą, kuris atsiranda kaip moralinių normų konst-

ruktas, kildinamas iš metafizinės realybės, turinčios bendrą 

dievo pavadinimą, pateikiamą kaip valdžios instancija, nes ti-

kinčiajam įsako, komanduoja. Filognozijoje remiamasi šiomis 

universaliomis perspektyvomis, bendrojo universalaus ir objek-

tyvaus pagrindo bei subjektyvistinės, egoistinės valios, tvirti-

nant, kad šiuos pradus tinkamai subalansavus, gaunamas ge-

riausias gyvenimui valdymosi principas. Tam, kad pagrindas 

nebūtų vien tik ontinis, arba empirinis, įvedamas gelminis 

matmuo, tačiau jis neprilyginamas religiniam dievui ir yra 

struktūra, kuri priimama incognito forma. Ši vieta yra laikoma 

gėrio vieta, kadangi ji yra gyvybės kūrėja, ir teigiama, kad gėris 

dalinasi visakrypčiu dalinimusi, niekam nepridedant viršaus ir 

iš nieko neatimant. Visakryptis, objektyvus gėris priešpastato-

mas vienakrypčiam, subjektyvistiniam, egoistiniam gėriui, ku-

ris nukreiptas tik į save, o kitiems išdalinamas tik pagal savo 

savavališkas vertinimo lenteles. Nietzsches antžmogio prob-

lema, kad jis laiko save gyvybės šeimininku, vertinančiu ją sa-

vavališku, subjektyviu vertinimu, o tikra bazinė idėja yra ta, kad 

objektyvi vertė – vienoda, kylanti iš gyvybę kuriančio šaltinio 

ir niekaip neužgrobiama. 
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Šioje vietoje sutaria daugelis filosofų, kad, pasak A. Bielskio, 

be tikėjimo įvykio sąmonėje, kurio metu atveriamas bendras, 

objektyvus tikrovės pagrindas, socialinis ir moralinis solidaru-

mas bei įsipareigojimas – nepagrindžiamas. Tačiau galima gin-

čytis ar tai būtinai turi būti dievo idėja tokiu pavidalu, kokiu ji 

įtvirtinta religinėse tikybose, ar užtenka epistemologinio incog-

nito, kuris yra sąžiningesnė situacijos interpretacija, negu evan-

gelinio „paulizmo“ propagavimas. Tokios idėjos, kad dievas 

yra „tėvas“ ir „sūnus“, sukurti hipostratinės pleromos, episte-

mologiniu požiūriu bevertės, nes jos vadina realybes akluoju 

būdu, suteikdamos neregimybei lingvistines formas, kurios ne-

turi jokio atitikimo anapusinei tikrovei. To problema ta, kad šis 

pagrindas įmeluojamas, sufalsifikuojamas ir norima, kad jis tar-

nautų kaip etinio įsipareigojimo logika, kuri šitaip padaroma 

kylančia iš melo. Tai F. Nietzsche ir parodo kad, jeigu moralė 

pagrįsta religiniu melu, tai ji pati yra melas, ir visi sąžiningi bei 

laisvi protai privalo atsistoti „anapus gėrio ir blogio“. Todėl, in-

terpretuodamas šią situaciją, renkuosi minimalų variantą, kuris 

yra laikinas, iki geresnio realybę aiškinančio modelio. Šis mi-

nimalus variantas grindžiamas objektyviąja kryptimi sievoje, 

kuri yra tiesos, būtinybių ir priedermių vieta, kuri saisto subjek-

tyvią valią ir norus, daro ją nepavojinga tikrovei ir sau. Tai kyla 

iš savo baigtinumo suvokimo ir etinio apsiribojimo, kuriame 

prisiimama pareiga imti tik tiek kiek reikia, atsisakant sportinio 

tikrovės žudymo isterijos, plečiančios norus iki imperinio lygio. 

 

Iš marksizmo kylanti kairioji filosofija, atsisakiusi revoliucinio 

radikalizmo, bando socializmą projektuoti neprievartinėmis 

priemonėmis, tačiau ištakos ir šios filosofinės mokyklos sukurti 

istoriniai procesai – tikrai neatitinka parodytų naujausiu socia-

lizmo etinių / filosofinių pagrindimų. Kitaip sakant, šiuolaiki-

niai kairieji atsisako dialektinio materializmo ir įtraukia į savo 

teorijas transcendentinį matmenį, kuris verčia apriboti savo 

tikslų siekimo metodus iki neprievartinių, ko nesilaikė šio judė-

jimo pradininkai. Neetiški metodai, galima laikyti, buvo atsakas 

į senosios santvarkos žiaurumą ir nenorą užsiimti diskusiniu 

problemos sprendimu, o teologinė dimensija buvo ardoma to-

dėl, kad ji buvo egzistuojančios santvarkos viena iš atramų, kuri  
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1 pav. 

santvarką demontuojant turėjo būti pašalinta, pagal logiką – 

„norint reformuoti bazę, turi būti išmontuotas visas ideologinis 

antstatas“. Bažnyčia buvo integruota į galios struktūrą ir buvo 

laikoma kliūtimi į darbininkų išsivadavimą. Tačiau pamačius į 

ką tai pavirto istorijoje, ieškoma būdų kaip sugražinti moralinę 

dimensiją socialiniuose santykiuose, kuriuose buvo bandoma 

švelninti autoritarinius valdžios metodus, įvesti humanistinį so-

cializmo variantą. Taip, išėmus visus revoliucinius, jėgos me-

todus, sugražinamas proletariato išsilaisvinimui humanistinis ir 

moralinis veidas, kuris vienintelis turi ateitį Vakarų civilizaci-

joje. 

 

Šią situaciją norėčiau paaiškinti savo susikurta koordinačių sis-

tema, kurioje rodomas santykis tarp tikėjimo, žinojimo, politi-

nės valdžios ir ideologijos, įtvirtinančios tam tikrą galios struk-

tūrą. Šis paaiškinimas kilo skaitant A. Bielskio monografiją 

„Nešventas sakramentas“ (2014), kurioje į kairiąją filosofiją 

bandomą įvesti tikėjimo klausimą, kuris yra galimybė marksis-

tinę filosofiją išvaduoti iš nepasiteisinusio, buko materializmo. 

Viršuje matome valdžios instanciją, vadinamą suverenu, kurį 

aptarnauja religija, filosofija ir politinės ideologijos, o apačioje 
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yra socialinis subjektas, pavaldinio prasme. Centre matome su-

siaurintus religijos ir filosofijos valdymo metodus, kurie yra 

instrumentalizuotos filosofinės / religinės idėjos, reikalingos 

primesti savo valią paklūstančiam subjektui. Tikras krikščionis 

ir filosofas, turintis aukštą statusą hierarchijoje, užsiima civili-

zacinių formų kūrimu, vidurinėje ir aukščiausioje klasėje, o val-

džia šią kūrybą naudoja sąmonių ideologiniam apdorojimui ir 

galios struktūros sukūrimui. Subjekto teisių nepripažįstančios 

filosofijos ir religijos formos, suprimityvintos iki ideologijos 

lygio, tampa aršios kritikos ir dekonstruojančios analizės ob-

jektu, nes jos  naudojamos egzistuojančių ekonominių galios 

santykių pagrindimui. Toks yra K. Markso išeities taškas, kuris 

priima į savo teorinę ir praktinę dalį prievartinius sistemos grio-

vimo metodus, ir pasuka istoriją keliu, kuri sukūrė ne tiek uto-

pinę visuomenę, kiek distopinę realybę, kuri nepateisino lūkes-

čių ir tapo atvirkštinių revoliucijų paskata. Koks buvo siūlomas 

modelis? Filosofiją pakeisti moksliniu dialektiniu materializmu 

kaip vienintele leidžiama ideologija, išduodant pagrindinį filo-

sofijos principą; pašalinti religinę struktūrą, sukuriant ateistinę 

visuomenę; pašalinti turtinę klasę iš suvereno pozicijų, užkelti 

čia proletariato lyderius ir įvykdyti pilną visuomenės, ekonomi-

kos ir politikos reformą, pagal komunizmo principus. Taip ko-

munistinė valstybė tapo prievartos aparatu, kuris pripažino tik 

vieną ideologiją, pažeidžiant minties laisvės principą; atėmė 

teisę į privatinę nuosavybę, apribojant ekonomines teises; ir vi-

suomenę pavertė valdančio elito baudžiauninkais, terorizuoja-

mais spec. tarnybų ir neturinčiais jokios laisvės. Vakarų filoso-

fija, krikščionybė, nacionalizmas tapo pogrindžiu, kuriame 

buvo atsimenama sena santvarka ir buvo siekiama sugrįžti prie 

seno režimo. 

 

Tokia darbininkų judėjimo kryptis buvo visiškas etinių įsiparei-

gojimų ir laisvės išdavimas, kuris pradžioje siūlė rojų žemėje, 

bet išlyginus galimybes ir įvedus totalinę gyvenimo ir minčių 

kontrolę, pavirto į distopinį fiasko. Naujoji banga, integruojanti 

į savo modelius santykių humanizavimo idėjas, renkasi kitus 

kelius, atsisakydami tradicinėje teorijos versijoje klaidingų 

strateginių sprendimų idėjiniame antstate ir praktiniame 
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veiksme. Galima tik pridurti, kad klasikinis liberalizmas susi-

duria su panašiomis ideologinėmis problemomis, kurios gali 

būti sprendžiamos panašiai, kaip A. Bielskis bando taisyti so-

cializmo trūkumus. 

 

 

3. Pažanga ir apokalipsė moralėje 

Atstumas tarp riboto žmogaus ir begalinio žmogaus toks dide-

lis, kad siekia visos visatos mastelius. Tikras, natūralus žmogus 

turi savo prigimtinį arealą, kuris vadinamas planeta, visa kita 

teritorija nėra natūrali, tinkama gyvybei, ir norint ją užkariauti, 

gyvybę privaloma modifikuoti. Tad imant Lim ir Inf variantą 

žmoguje, Inf = visata – Žemė, o Lim = Žemė – visata. Tai reiš-

kia, kad žmogus į begalybės kelią stoja tada, kai pradeda kurti 

kosminę civilizaciją, kuri gali plėstis iki begalybės, jeigu tai lei-

džia tikrovės simetrijos ir jų variantai. Turi to žmogus siekti ar 

ne – atskiras klausimas, nes žmogaus kūnas ir psichika nepri-

taikyta būti visatiniu žmogumi, todėl norint pasiekti šį tikslą, 

reikia visą save perdaryti, sukuriant naują, technologinę rasę. 

Pradinis civilizacijos išsidėstymas greičiausiai bus pagal arti-

mąją kosminę saulės sistemos logiką, kurioje bus gyvybės zo-

nos, pagal kurias kursis organizmo modifikacijos ir naujos žmo-

nių technologinės rasės: 

 

1 kategorija – Žemė 

2 kategorija – Marsas 

3 kategorija – mėnuliai 

4 kosminės pilys 

5 kosminis transportas 

 

Akivaizdu, kad gyvenimo kokybė mažėja į apačią nuo 1 kate-

gorijos iki 5, ir gyvenimas 1 kategorijos zonoje – gali tapti pri-

vilegija. Žmonija tokiu būdu pasidalins į gyventojus, kurie gy-

vena pilnai dirbtinėje aplinkoje, ir tuos, kurie gyvens ant natū-

ralaus kosminio kūno. Tobulėjant technologijoms, greičiausiai 

madingiau pasidarys tapti pilnai kosminiu, o dangaus kūnus  
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2 pav. 

naudoti tik kaip išteklių šaltinį, tačiau tai priklauso nuo kosmi-

nio transporto technologijų lygio. Visai tikėtina, kad tūkstančio 

metų bėgyje, saulės sistemos administracinis centras bus ne ant 

Žemė paviršiaus, bet kosminėje pilyje, kuri bus kosminės civi-

lizacijos valdovų rezidencija. Tai tikėtina todėl, kad tokia pilis 

turės technologinių / strateginių pranašumų, dėl įvairių kosmi-

nių kūnų savybių, viena iš kurių yra stipri gravitacija. 

 

Kita vertus, kuo didesnis kosminis mastas, tuo didesnis turi būti 

tikrovės pažinimas visose pagrindinėse kategorijose, kurios 

skirstomos į pagrindines kryptis pagal filognozijos modelį, ku-

riame 1000 dalių maksimalaus informacinio ploto išsidėsto kaip 

parodyta 2 pav. 

 

„Filognozijos pradmenys“ yra 1000 metų projektas, kuris dali-

nasi į 1000 informacinių dalių, paskirstytų pagal pagrindines 

tikrovės pažinimo kryptis. Technologijų augimas prasideda nuo 



14 

proto, pereina prie sumatoriaus atveriamo juslinio pasaulio ir 

galiausiai pereina prie hipostratų. 1000 dali paskirstomos į to-

kius skyrius: 

 

1) 0,5 – proto teorija, 

2) 0,5 – juslinio pasaulio fenomenologinė teorija, 

3) 300 – energetinės gaublės teorija, 

4) 300 – kuriančiosios / gyvybės gaublės teorija, 

5) 300 – informacinės gaublės teorija, 

6) 99 – visas kryptis sujungianti teorija. 

 

Jeigu tūkstantis dalių informacinio ploto = visata, tai turint tokį 

lygį turėtų būti įmanomos visatinio lygio technologijos ir žmo-

gus Inf kategorijos. Įvertinus ką šiuo metu turime, matosi, kad 

yra sumatoriaus 1 dalis, 10 dalių energetinės gaublės, 2 dalys 

gyvybės gaublės, ir 1 dalis informacinės gaublės. Šeštos kate-

gorijos nėra nieko, nes kaip viskas pirmapradžiame kūne susi-

jungia į vieną visumą – nėra jokio supratimo. Viską sudėję tu-

rėsime apie 15/1000. Akivaizdu, kad norint tapti kosmine rū-

šimi, tokio lygio nepakanka ir natūralus žmogus be tinkamų 

modifikacijų kosmose neišgyvena. Šiuolaikiniai antitranshu-

manistiniai judėjimai remiasi religiniu arba filosofiniu argu-

mentavimu, pasisakydami ir protesduodami prieš technoteolo-

giją, tačiau nesuklysiu pasakęs, kad netinkamų natūraliai gyvy-

bei erdvių užkariavimas, anapus Žemės paviršiaus yra istorinė 

neišvengiamybė. Transhumanizmas atrodo baugi perspektyva, 

dėl daugelio pavojų, kuriuos kelia technologijos. Tie pavojai at-

siranda todėl, kad technologijos yra žmogaus intelekto ir psi-

chologijos valdžioje, o psichologija neturi įgimtų sugebėjimų 

laikytis geometrinių pusiausvyrų ir simetrijų, kurios privalomos 

norint būti funkcionalia tikrovės dalimi. Tad, padarius savo ri-

botu protu neteisingą pasirinkimą, nukenčia gyvybinio proceso 

organizavimo kokybė, kuri atsiduria beprotiškos valios nelais-

vėje. Dėl šios priežasties, tokį sugebėjimą turintys mąstytojai, 

turi tokioms perspektyvoms užkirsti kelią. 
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Dėl šios priežasties, technologinį hipostratų perdarinėjimą tiek 

žmoguje, tiek tikrovėje turėsime griežtai reguliuoti ir technolo-

gizavimo mastas priklausys nuo zonos kategorijos, kurioje jos 

bus naudojamos. Ten kur nėra gyvybės – bus leidžiamas didelis 

hipostratų technologizavimas, ten kur yra gyvybė – ribotas. Tai 

reiškia, kad Žemė bus apsaugota maksimaliai, saugant biosferą, 

propaguojant ekosofiją, o kosmosas – pilnai technologizuoja-

mas. Atitinkamai atsiras technologinės žmonių rasės, kurios bus 

prisitaikiusios gyventi skirtingose aplinkose. Mano įsitikinimu, 

pavyks sukurti sistemą, kurioje kiborgizacija nebus prievartinė, 

ir žmonės zoną, kurioje norės veikti, galės rinktis laisvanoriš-

kai. Antrame tome rašiau, kad Žemėje bus leidžiama gyventi 

visiems kas norės iki 30 metų, o po to bus galima rinktis kont-

raktą kosminėse zonose, kur žmogus turės turėti tam reikalingas 

modifikacijas. Tai susiję su keliais dalykais: fizinio ir psichinio 

kokono sukūrimu, kuriam reikės energetinės ir informacinės 

gaublės gilaus įvaldymo ir kosminiam transportui reikalingo di-

naminio elemento, turinčio pakankamą greitį, ir naudojantį hi-

postratines bozonines simetrijas, vietoj kieto-skysto-dujinio 

kuro. 

 

Ankstesnės planetos civilizacijos vystėsi išimtinai viršutinėje 

filognozijos dalyje, kur yra 0,5 + 0,5 sumatoriaus psichologinės 

realybės, kur kalbos pagrindu sukurtos mitologijos buvo nau-

dojamos žmonių organizavimui ir gyvenimo būdo suformavi-

mui prote. Tokiam gyvenimo stiliui, kol susiformavo proto 

pradmenys, buvo išeikvota šimtai tūkstančių metų, ir tik pasku-

tinių šimtmečių naujausi proveržiai atvėrė kitas galimybes – iš 

gyvūninio žmogaus pereiti prie išsivysčiusio žmogaus rango. 

Kokonai kuriami paveiksle parodyta kryptimi, nuo priekinės 

spektro dalies, prie galinės, todėl tiek žmogaus kūnas, tiek siela 

atsiduria materijos valdžioje, kuri yra žemo rango tikrovė ir pri-

meta bei apriboja vidinio pasaulio galimybes. Jeigu šie kokonai 

programuojami netinkamai, neteisingai, naudojant grubius me-

todus, vietoj to, kad žmogaus sąmonės kokybė ir rangas kiltų, 

jis smunka. Todėl šioje kryptyje reikalingas pirmapradžio kūno 
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subtiliųjų substancijų supratimas, kad jos nebūtų žalojamos už-

dedant netinkamas simetrijas, kenkiančias žmogaus prigimti-

niams žmogaus sugebėjimams. 

 

Trečia tūkstančio dalių kategorija reikalinga kūno mechaninių 

savybių išplėtimui, jėgos padidinimui, sustiprinimui; ketvirta 

kategorija reikalinga gyvybės ir mirties klausimo išsprendimui, 

gyvenimo trukmės prailginimui, kuris privaloma didelio masto 

erdvėse; penkta kategorija reikalinga proto padidinimui, psi-

chologiniam sustiprinimui, emocijų išėmimui, technologijų su-

liejimui su sąmone ir pan; pirma kategorija 0,5 proto išplėtimui 

iki 0,5+; antra kategorija – 0,5 sensoriumo pavertimui į 0,5+ 

ekstrasensoriką, kuri kuo gilesnė, tuo galingesnė, ir ekranų iš-

naudojimui virtualizacijai. Be abejo, taip lendant į žmogaus ir 

tikrovės gelmę, sumažėja jų vertė, jos paverčiamos savavališkų 

manipuliacijų objektu, kurios neatitinka tikrovės norų ir sukelia 

neišvengiamą konfliktą. Filognozijoje svarbiausia dalis yra visų 

krypčių susijungimas į pirmapradį hipostratinį kūną, kurio in-

formacinių dalių segmentas sudaro 99 ir yra tikras žmogaus 

branduolys, kuris turi savo ribas tiek erdvėje, tiek laike, todėl 

beprotiškas jo darkymas, ypač kariniuose projektuose, jau šiuo 

metu yra didelė problema, nes turime „bioninius“ karius, kurių 

modifikacijos pritaikytos kariuomenei, karui, o ne civilizacijos 

plėtrai. Tai reiškia, kad ekspansija nukreipta ne į išorę, bet į 

save, ir technologinė pažanga naudojama ne kosmoso užkaria-

vimui, bet žmonijos valgymui, įvedant ją į vergovinę būklę. 

 

1 kategorijos gyvybės zonoje, pilnas kiborgizavimas yra absur-

das, ir kadangi šiuo metu kosminė pramonė neegzistuoja, tai to-

kios modifikacijos neturi pritaikymo. Jas galima turėti projek-

tuose, bet biorobotais versti žmones, kurie nėra kosminių pro-

jektų dalyviai – nepriimtina. Viename iš skyrelių paaiškinau, 

kad yra kognityvinės žmonių rasės pagal jų laksatinio ekrano 

teorinį modelį, bet prie grynai psichologinio principo prisideda 

ir technologinės rasės, naudojant seną antropologinį terminą, į 

kurias neišvengiamai išsiskaidys visa žmonija. Tikimės, kad tai 

vyks racionaliai ir sklandžiai, neprarandant moralinių orientyrų. 

Galios pusiausvyros bus išbalansuotos, bet jeigu į viršų pirmi 
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iškops turintys teisingą modelį, „apokalipsės“ moralėje bus ga-

lima išvengti. 

 

 

4. Posthumanizmas Lietuvoje 

Gyvenimo ir metafizikos ryšys gerai buvo parodytas „Filogno-

zijos pradmenų“ 4 tome ir „Sievos teorijoje“. Metafizika ten 

suprasta kaip būties interpretacija, pradedant magija ir baigiant 

baltojo drakono civilizacija. Šioje knygoje idėja turi būti išp-

lėsta, parodant kokia problema buvo sukurta metafizikos ir kaip 

ją spręsti renkantis tarp humanistinės ir posthumanistinės Lie-

tuvos ateities. Pagrindinė sątvarologijos problema yra ta, kad 

žmogus yra laisvas ir jo civilizacijos istorija vystosi pagal eio-

linio, o ne pagal rėizolinio vektoriaus logiką, vadinasi vysty-

mosi dialektika bus sprendžiama pusiausvyrų ir simetrijų būdu, 

kurios ne proporcinės, bet tikimybinės, arba, kitaip sakant, yra 

plotinės ir variacijos plotuose sunkiai apibrėžiamos. Žinoma, 

pagrindinis tendencijas apibrėžiantis faktorius yra žmogaus psi-

chologija sievos struktūroje, tačiau dalyvių skaičius toks dide-

lis, kad bendrą, tikslią sumą lengvai gauti labai sunku. Kaip jau 

buvo paaiškinta, apibrėžinėja gnostinis apskritimas genetinį 

vektorių, tačiau šis apibrėžimas priklauso nuo metafizikos būk-

lės, ir mus čia labiausiai domina dvi dedamosios: laisvės didė-

jimas-mažėjimas ir natūralumo bei dirbtinumo dialektika. Pag-

rindinė istorijos logika tokia: didėjant tikrovės pažinimo laips-

niui, gyvybė brėžinyje juda iš natūralios laisvės į dirbtinės ver-

govės kampą, o šis judėjimas vadinamas posthumanistinės Lie-

tuvos kūrimu. Posthumanizmą labiausiai propaguoja Amerikos 

universitetų filosofai, vadinasi tai yra Amerikos kultūrai būdin-

gas bruožas, kai kiti stengiasi priešintis, nors atsispirti pagundai 

labai sunku, ir visi „partizanai“ naudoja posthumanistines tech-

nologijas kaip ir kiti, kuriems vienodas rodymas arba kurie yra 

posthumanizmo entuziastai. 

 

Pateiktą idėją išreiškiu tokia schema, parodyta 3 pav.  Šiame 

brėžinyje yra du ateities vertinimo kriterijai, nors pilname  
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3 pav. 

modelyje galima įvesti daug daugiau: laisvė ir nelaisvė bei na-

tūralumas ir dirbtinumas. Laikoma, kad iš išeities taško ateitis 

turi tris scenarijus: 1) iš laisvės į nelaisvę be technologijos – tai 

šiuo metu yra istorinis scenarijus, kuris naudojo nelaisvės me-

tafiziką, nepaverstą materialia technologija, situacija būdinga 

netechnologiniam metafiziniam scientizmui arba teologijai; 2) 

nelaisvės ir technologijos tandemas, kuris įveda technologinę 

vergovę – tai yra šiuo metu veikiantis scenarijus, kuris yra atei-

ties numeris 1 ir kuria posthumanistinę Lietuvą; 3) paskutinis 

variantas, kuris yra ateities scenarijus numeris 2, kuriame dirb-

tinumas, technologija įvedama neatsisakant laisvės – kitur tai 

paminėta kaip „kolchidinis variantas“, arba laisvų kiborgonų 

visuomenė. Šioje schemoje istorijos scenarijų jungiant segmen-

tus yra daug daugiau, bet pasiliksime prie pagrindinės idėjos, 

kad žinojimo vystymasis, kur metafizika iš teologinės fazės pe-

reina į technologinę, laisvės mažėja ir prastėja gyvybės padėtis. 

Ši idėja parodyta mano kitoje schemoje, kurios tikslas pagrįsti, 

kad net jeigu posthumanizmas laisvėje pasirinks antrą ateities 

scenarijų, tai nereiškia, kad Lietuva, kartu su visa planeta, ne-

turės problemų. Didėjant žinojimo apimčiai įvyksta tokie įvy-

kiai: sukuriama technologija ir apsiverčia gyvybės ir žinojimo 

hierarchija tokiu būdu, kad jeigu žinojimas gnostiniame  
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4 pav. 

apskritime auga, tai gyvenimo linija smunka, stoja technologi-

nis dekadansas. Schemoje tai atrodo taip, kaip parodyta 4 pav. 

Matome, kad centrinis laikas yra metafizikos, gyvenimo ir ži-

nojimo susikirtimo taškas, kuris žymi technologijos atsiradimą. 

Jeigu imtume visą žmonių rūšies istoriją, tai šis įvykis sątvare 

buvo kalbos technologijos atsiradimas, kuris sukūrė prielaidas 

metafizikai. Tik po to sekė kitos technologijų galimybės, kurios 

buvo psichologinės, o po to daiktinės. Daiktinėmis technologi-

jomis, pavyzdžiui, žymimos eros, kurios buvo akmens, bron-

zos, geležies amžiai, ugnies amžius, agrarinis amžius, naminės 

gyvulininkystės amžius ir t.t. Po to prasidėjo technologijų toks 

greitas vystymasis, kad kiekvieno proveržio jau neskaičiuoja į 

eras, nes tarpas tarp jų labai trumpas. Visa tai sukurta tų pradi-

nių prielaidų, kurias atvėrė kalboje įsitaisiusi metafizika, sukū-

rusi substratą gnostiniams kūnams, vadinamiems gnostiniais 

implantais, ir į gyvybinį procesą įvedė proto persvarą. Tai pag-

rindinė sprendžiama filognozijos problema, kaip perkirsti šį 

metafizikos surištą Gordijaus mazgą, įvykdant metafizikoje re-

voliuciją, kuri apsuktų scenarijus, išimdama iš jų dialektinį 

prieštaravimą, įvestų nekonflikto, nedestruktyvumo galimybę. 

Mano klausimas, Baltojo drakono civilizacijos kontekste, kur 

gauti tokį sątvaro ir sievos variantą, kad ši teorema būtų neut-

ralizuota. 

 

Filosofijos pradžia buvo senovės Graikija, kuri iš dalies atsa-

kinga už šios problemos priešpaskutinę versiją, kuri sukūrė fi-

losofinį metafizikos variantą, iškeldama į šviesą būties ir egzis-



20 

tencijos sąvokas. Kurios tobuliausią pavidalą įgavo M. Hei-

deggerio filosofijoje, kuris davė pradžią pagrindinės civilizaci-

jos problemos supratimui ir išsprendimui. Laikome, kad klasi-

kinė pradžia yra Sokratas, Platonas ir Aristotelis, sukūrę klasi-

kinį metafizikos variantą. Prie jų žydų ir ne žydų gnostikai ir 

kabalistai pridėjo metafizikai gnosticizmo ir kabalos misti-

cizmą. Kita ryški srovė buvo materialistinis scientizmas, kuris 

sprendė tik praktinius klausimus griežtais loginiais metodais, i-

šėmę visą žydišką arba platonišką misticizmą. Nusistovėjo to-

kios stovyklos, kaip gelmininkai ir paviršininkai, begalybinin-

kai ir ribininkai, kurie kūrė revoliucijas arba išplėsdami metafi-

ziką iki maksimumo arba suspausdami ją iki minimumo, arba 

ieškodami pusiausvyros taško ir katastrofų išvengimo kelių. Pa-

vyzdžiui, Platonas ir Aristotelis buvo visumininkai; gnostikai ir 

kabalistai buvo visumininkai; empiristai, vėliau fenomenologai 

ir egzistencialistai – ribininkai, kurie bandė įtikinti atsisakyti 

begalinių ekspansijų, sustoti prie ribos, nedarkyti ribos, puose-

lėti natūralų žmogų ir jo prigimtį, nesiekti neįmanomo, nesvai-

čioti. Pusiausvyros siekė ir siekia tokie filosofai kaip Kantas, 

Heideggeris, Šliogeris, filognozija. Baltojo drakono civiliza-

cija, arba begalinio žmogaus projekcija, pagal mano versiją į-

manoma tik išsprendus parodytą brėžinyje katastrofos teoremą, 

o iki to, turime būti „būties piemenys ir saugotojai“, pasak M. 

Heideggerio. Madrigalo modelyje parodyta, kur yra tas centri-

nis problemos mazgas sievos struktūroje ir metafizikoje – vek-

torinis sievos principas, kuris asmenybę, charakterį daro vekto-

riniu, o vektorius yra jėgos, pagal logiką, kad kuo daugiau jė-

gos, tuo mažiau proto ir atvirkščiai, ir kai įsiveda į formulę tech-

nologija, ji padidina ne protą, bet jėgos logiką, per kariuomenę 

ir spec. tarnybas, kurios tampa pagrindine vieta, kurioje įvedi-

nėjamas posthumanizmas „be žmogiško veido“, nes jį įvedinė-

jančios asmenybės žemo intelekto, žemos moralės ir trugdo 

savo laisvėje ir galioje sukurti pozityvius scenarijus Lietuvoje. 

Todėl pirmiausiai turime siekti libertarinio kiborgonizmo savo 

ateities projekcijose, o po to išspręsti technologijos konfliktą su 

gyvybiniu „substratu“. 
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Šiuo metu metafizikos protinė disciplina yra pakilime, ypač 

sprendžiant transhumanizmo / posthumanizmo klausimus. Vie-

ni renkasi pasipriešinimo ir pesimizmo kelią, bet priešinasi min-

tyje ir realiai gyvenime mažai daro arba mažai išgali. Kiti – pilni 

entuziastai, šluojantys sau į sąskaitas milžiniškus pelnus ir 

naudą, nesuvokiantys metafizinių problemų, ir kuo ši technolo-

ginė fiesta galų gale užsibaigs. Reikia suprasti, kad paprastos 

laisvės ir paprasto natūralumo neužtenka, nes gyvenimas per 

daug sunkus daugeliui žmonių net esant tobuliausiai santvarkai. 

Todėl mes norime pagerinti ne tiek žmogų, nes žmogus tikro-

vėje nepagerinamas savo natūralia forma, bet visuomenę, todėl 

esame socialinis ekstropianizmas, kurio aukščiausias siekis – 

pertekliaus civilizacija. Tačiau tai įmanoma tik tuo atveju, jeigu 

sugebėsime išspręsti problemas, kurios šiuo metu atrodo 

neišsprendžiamos. Todėl ir delsiame, raginame būti kantriais ir 

atsargiais. O sprendimą parodys pati būtis, kurios piemenys ir 

sergėtojai esame. Lietuva juda tarp geriausių scenarijų ir blo-

giausių. Mano numatytas pradžiai, kad neburnotų entuziastai, 

pirmo paveikslo antras ateities scenarijus. Po to, filognozijoje 

reikalinga išspręsti gyvybės ir technologijų nesuderinamumo 

problemą ir suvienyti priešybes, naudojant galimybes, kurias 

slepia pati tikrovė. Kiti klausimai daugmaž akivaizdūs: kaip de-

rinti laisvę ir natūralumą bei prigimties propagavimą – pagal 

laisvės centro ir pusiausvyros logiką, kur pripažįstama, kad yra 

taisyklės gyvenime ir išimtys ir kad taisyklės gyvuotų, išimtys 

turi sudaryti ne daugiau 10 procentų realybės. Todėl suvok-

dami, kad posthumanizmas Lietuvoje yra neišvengiamas, pasi-

rinktume patį geriausią jo variantą, kuris mūsų nenužudytų, bet 

išaukštintų. Jeigu sugebėsime technologinėje beprotybėje iš-

saugoti laisvę, įvykdysime tikrą žygdarbį, kuris įeis į istoriją. 

 

 

5. Kada sugrįš Kristus? 

Du ribiniai metafiziniai teiginiai apie pasaulį, kurie yra neįro-

domi, nes mes nepatiriame tikrovės kaip visumos, yra a) pasau-

lis yra baigtinis, vadinasi turi pradžią ir pabaigą, ir b) pasaulis 
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yra begalinis ir neturi nei pradžios, nei pabaigos. Tradicinė me-

tafizika, kuri formavo žinomas civilizacijas nuo Šumerų, lin-

kusi priimti pirmą vaizdinį, kuriame pasaulis turi pradžią ir pa-

baigą, arba centrą. Pradžia ir pabaiga, suprantama kaip esanti 

erdvėje ir laike, yra vadinama dievu, tuo pradiniu impulsu iš 

kurio viskas atsirado arba kuris viską sukūrė. Ši sistema įrėmina 

visą pažįstančio proto ambiciją surasti tuos dėmenis, kurie šiai 

pradžiai ir pabaigai sukuria formą ir substanciją. Civilizacijos 

eros skaičiuojamos priklausomai nuo to, kaip šie klausimai at-

sakomi, nes kiekviena gyvavusi civilizacija turi savo stilių ir 

proto kultūrą. Filognozijos projekto centrinė idėja – nustoti 

žaisti su šia metafizine skale ir susikurti tikrą civilizacijoje stra-

tegiją, kuri gyvenimą ne nusmukdytų, bet išaukštintų. Trys 

pirmi civilizacijos stiliai buvo metafizikos ir asmeninės arba 

tautos istorijos mišinys, kuris turi tris religijos, religingumo, 

garbinimo, kultų fazes: maginę mitologiją, tikrąją politeistinę 

mitologiją, ir istorinių asmenybių religinę mitologiją. Maginė 

mitologija suprato anapusybės šeimininkus ir valdovus kaip 

neišsivysčiusią žvėrinę realybę, kuri neturi kultūros, proto, tik 

antgamtines galias ir užgaidas. Po to, ant šio substrato užaugo 

tikra išsivysčiusi, olimpinė dievažmogių anapusinė civilizacija, 

kuri turėjo pilnai sužmogintus bruožus ir buvo daug labiau išsi-

vystę, o maginis pasaulis tapo „požemiu“. Paskutinė stadija 

sprendžiant tikrovės prigimties ir žmogaus vietos joje klausimą 

buvo lyderio sukurtas judėjimas, kuris tikrovėje vykusią istoriją 

sujungdavo su mitologija ir asmenį sudievindavo. Tai Buda, 

Kristus ir kiti, ne tokie žinomi ir nepavykę atvejai. 

 

Šioms pastangoms būdingas bruožas, kad jis yra begalybinio, 

visuminio etapo mitologija, kurioje bandoma surasti gyvenimo 

abi, in ir jang puses: tamsiąją ir šviesiąją. Šviesioji pusė yra va-

dinama gyvenimu, o tamsioji – mirtimi; tačiau buvo teorijos, 

kad mirties nėra ir yra vienas visuminis gyvenimas, kuris pe-

reina etapus iš žemojo pasaulio, prie aukštojo. Toks žmogaus 

supratimas vertė ir jo gyvenimą aiškinti pilnu, gyvenimas + po-

mirtinė realybė, principu, ir taip lengvai būdavo galima peršokti 

iš empirinės gyvenimo pusės prie mitologinės, nes savo sąmo-

nėje abiejų tikrovės pusių aprėpti neįmanoma, išskyrus vieną 



23 

principą, empirinis gyvenimas – akimis, o pomirtinis – protu. 

Todėl kai tik buvo sukurta pagrindinė metafizikos priemonė 

prote, vadinama kalba, ir visumą apimantys naratyvai – atsirado 

ir metafizikos bei naratyvų junginys, vadinamas mitais, prade-

dant pasaulio kūrimo ir baigiant asmeninėmis veikėjų istorijo-

mis, kurie buvo sutelkti ne tiek prie tikrovės pagrindo, bet prie 

asmeninės egzistencijos ir viso egzistencijos rato rėmuose vei-

kiančių istorijų bei siužetų. Toks graikų olimpo dievų karo prin-

cipas, kuris gali atspindėti senovines priešiškų genčių kovas, 

kurios buvo tokios senos, kad buvo pilnu nutolimu nutolusios 

prote nuo empirinės faktologinės graikų istorijos. Panašiai gy-

veno indai, germanai ir t.t. Įdomi šiuo atžvilgiu tauta yra žydai, 

kurių tikra istorija nebuvo tokia sena, taip pat ji buvo geriau už-

rašoma, atsimenama ar perduodama ir sukūrė senojo testamento 

mitologiją, kuri daug mažiau nutolusi nuo realios žydų istorijos 

negu graikų. Taip pat žydai, kaip ir indai, svarbūs tuo, kad jie 

sukūrė paskutinės fazės mitologijos variantus, kur į mitologijos 

erdvę buvo pakylėti tikri istoriniai asmenys, tapę šiuo metu 

svarbių religinių judėjimų pradininkais, kurie buvo sudievinti 

jau minėtu principu. Jie gyveno kultūrose, kuriose buvo kuria-

mos gyvenimo istorijos, apimančios abi realybės puses, ir no-

rint sureikšminti šias realybes, jie buvo paskelbti centrinių ana-

pusinės tikrovės dalių sudėtiniais elementais, vietoj to, kad va-

dintų tik politeistinio dievo pusbroliu ar pussesere, „susigimi-

niavimo“ būdu, kaip graikuose. 

 

Šią problemą bandau paaiškinti tokiu būdu, kaip parodyta 5 

pav. 

 

Šioje schemoje matome laiko tiesę padalintą į empirinę tikrovę 

matomą akimis ir mitologinę erdvę, kuri kuriama prote kalbinio 

pasakojimo principu. Kadangi kūrybos sugebėjimai nebuvo la-

bai išvystyti, dažniausiai pasakojimams buvo imamos tikros is-

torijos iš žmonių gyvenimo, kurios paskui šimtų metų bėgyje 

pavirsdavo į mitologines istorijas, kur paprasti žmonės buvo pa-

keičiami anapusinėmis, mitologinėmis būtybėmis. Taip pat yra 

mitologija, kuri pilnai atitrūkusi nuo tikrovės ir yra mitologija, 

kuri dideliu laipsniu sumaišyta su tikra istorija ir panteonuose  
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5 pav. 

užrašyti tikri istorijoje egzistavę asmenys. Keliais atvejais taip 

pavyko sukurti religines organizacijas, kuriose buvo sėkmingai 

realizuotas asmens mitologinio sudievinimo projektas. Žmogus 

pažymėtame paveiksle taip kyla jau savo gyvenimo metu, dėl 

aukšto statuso, išskirtinio sugebėjimo arba todėl kad yra gabus 

savo meto šarlatanas. Kiti atvejai, kai šis pakėlimo iki panteono 

lygio įvyksta praėjus istoriniam laikotarpiui, kai žmonės pra-

deda kultinio asmens išaukštinimą savo mitologiniame prote iki 

dievybės rango, naudodami panašius senesnius pavyzdžius, ki-

taip sakant, naudodami analogijos logiką ir viso gyvenimo teo-

rinius modelius. Gyvenimo apskritimas yra metafizikoje toks 

kaip ir sątvare – ovalinis, ir viena gyvenimo dalis yra matoma, 

kita tik protinė, tai yra, tikima, svajojama, fantazuojama, išgal-

vojama, strateguojama ir t.t. Toks yra sątvaras ir toks yra mito-

logizacijos procesas, kuris pasiduoda sievos struktūrų logikai. 

Taip buvo senovėje, ir taip pat viskas vyksta šiais laikais; nela-

bai sėkmingai tik todėl, kad pasikeitus civilizacijos formai, šis 

proto mechanizmas tiek susilpnėjo, kad antro Kristaus atėjimo 

mitologemos reikės laukti iki mokslinės civilizacijos pilno pos-

tapokaliptinio smukimo ir proto susilpnėjimo. 

 

Dėl šios priežasties filognozija gali atrodyti neturi nieko naujo, 

nes ji tik atkurią tą seną metafizinę ambiciją paaiškinti visą re-

alybę nuo pradžios iki pabaigos, įdedant naują mitologemą, ką 

darė daug kas prieš tai: vieni kurdami metafizines istorijas, kiti 

bandydami naują proto stilių, naratyvinių stilistikų atsisakę, 

kūrę paprastas logines schemas, kurios buvo vadinamos „gam-

tos dėsniais“. Deja niekas nežino, ar tikrovėje viskas iš tikro pa-
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čiame fundamente yra gamtos dėsnis, ar kokios nors esybės va-

lia ir užgaida, kaip mitologinėje žmogaus gyvenimą primenan-

čioje istorijoje, vadinamoje mitu. Tačiau tai, kas siūloma – nėra 

viskas, ir kur visa konstrukcija pasuks – dar pamatysime. Šiuo 

metu esame mitologinio mąstymo pilno sueižėjimo būsenoje, 

kurioje metafizikai atsiskyrus nuo literatūrinės istorijos, atsi-

rado gryna filosofija, kuri nutolino tikrovės supratimą ir tyrimą 

nuo žmogaus ir priartino prie nežmogiškos gamtos. Išnyko no-

ras pamokyti, pamoralizuoti, perspėti, o liko tik noras suprasti 

gryną tikrovės loginę struktūrą. Tai reiškia, kad iš jos buvo 

išimtas moralinis komponentas ir ji pavirto šaltu, objektyviu, 

bejausmiu mokslu, pačioje istorijos pabaigoje, kurioje spren-

džiama dilema, sukurta metafizinio Gordijaus mazgo – pažini-

mas ar gyvenimas? Šiame kontekste į eterį išeina Nietzsche, ku-

ris nori sutriuškinti visus mythos principus pažinime, todėl, kad 

ši galinė proto dalis yra tik pasakų kūrimo vieta, kuri gyvenimą 

arba išaukština, arba sutriuškina. Tačiau jam gyvenimas buvo 

tik viena in / jang pusė, šviesioji, kas seniai įrodyta esant tik 

puse holoplastinio žmogaus paslapties. Todėl reikia ne tą neeg-

zistuojančią dalį, kuri paverčiama į tikrą pasakų pasaulį mitolo-

gijoje, atmesti, bet ją tyrinėti naujovišku metodu, ir šią seną gy-

vybės visumos problemą pabandyti atsakyti nauju būdu. Ezote-

rikai neretai renkasi senus klystkelius, kur jie šią dalį aiškina 

literatūriškai, kuri senovėje buvo mito žanro, o šiais laikais – 

„fentezi“ romano. Kad viskas nėra vien taip, manau kitose fi-

lognozijos knygose įrodžiau, tačiau tikram proveržiui turime iš-

mokti matyti anapus sumato, technologiškai arba proto akimis, 

nes ši žmogaus nematoma dalis slepia ir tai, ko mes nematome 

savyje, o jeigu turime didelį procentą nematomų dalių, koks jų 

tikras likimas sumatorius gyvenime niekada neparodo. Dėl šios 

priežasties kokia jų pilna istorija tikrovėje nežinome. Kol neži-

nome yra ne atsakymas, o visas galimybių spektras, kuris turi 

būti suprantamas ir tyrinėjamas, o ne išjuokiamas kaip skepti-

niame scientizme. Kitas, ne toks geras variantas, žmogų anapu-

siniu padaryti technologiškai, panaudojant anapusines techno-

logijas, kurios išsaugo gyvą, matančią dalį po mirties technolo-

ginėmis priemonėmis, metafizikoje pažinimui tapus pilnu gy-

vybės šeimininku. Tai reiškia, kad jeigu žmogus ir nelieka gyva 
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egzistencija, galima surasti technologiją, kuri atidaro hipostratą 

pilnu atidarymu, ir žmogų nemirtingu paverčia protu, o ne tikisi 

natūralios tikrovės nemirtingumo dovanos. 

 

Todėl turime pažinti praėjusių civilizacijų tiesą ir klystkelius ir 

užsiimti tikru darbu, o ne beprasmiu laiko gaišimu. Tam žinoma 

reikia sukurti pakenčiamas pereinamas civilizacijos formas, ku-

rios galioja tol, kol nežinoma tikra tiesa, o po to, kai sumatorius 

taps pilnu, vadinamąja „drakono akimi“, sukurti tokį žmogų, 

koks jo norimas likimas šioje visatoje. Taigi, imant tokį atvejį 

kaip Kristaus mythos, tikra istorija baigėsi tragiško herojaus 

mirtimi, kuris patyrė tokį pilnoje tikrovėje likimą, kokia yra jos 

prigimtis; kitame sociopsichologiniame procese jis nukeliavo 

istorijoje į bendruomenių mitologinę erdvę, kuri gyvuoja teks-

tuose ir knygose. Tikrovę su knygomis sujungia tikėjimas ir vy-

limasis, kad ateityje bus surasti žmogaus nemirtingumo įrody-

mai ir ši istorija bus patvirtinta ar paneigta. Bet net tokiu atveju, 

tikrovėje pasitvirtintų ne daugiau 10 procentų istorijos, nes 

mythos kūrimo logika tokia, ką sątvaro apskritime ji kurta proto 

dalyje, vadovaujantis strategijomis, svajonėmis, emocijomis, 

jausmais ir panašiais dalykais. Žemėje turime nežinomame 

kape skeletą, organai suirę, eterinės dalys be jokio individua-

lumo susijungusios su eterio lauku, juodoji liepsna (mythos) – 

tikra individuali egzistencija, kuri yra globalinio sumatoriaus 

pirmykštė forma, kažkada turėjusi savo centre individualų as-

menį, kuris šiuo metu nunykęs ir net, galbūt, užmiršęs savo že-

mišką istoriją. 

 

 

6. Anapus vaizdo ir veiksmo 

Atėniškos metafizikos tradicijos ištakose turime dvi monumen-

talias figūras, Platoną ir Aristotelį, kurie išryškino dvi pagrindi-

nes kryptis filosofijoje, kurios kyla iš sievos struktūros formų. 

Šiame skyrelyje pabandysime šias dvi tradicijas susieti su Hei-

deggerio ir Šliogerio indėliu į metafiziką, kuriame Heideggeris 
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yra platoniškos krypties, o Šliogeris – aristoteliškos. Pagrindi-

nis modelis, kurio pagrindu vykdoma analizė, yra Platono olos 

alegorija, kuri yra sątvaro ir sievos pirmtakas, pirmaprade 

forma išreiškęs žmogaus tikrovėje žmogaus paslaptį. Platonas 

olos koncepciją, kaip žmogaus žemosios egzistencijos pakylė-

jimo iki filosofinio rango metodą, aiškina taip: iš pradžių žmo-

gus yra kalėjimo gyventojas, kuris sėdi oloje nusisukęs nuo 

šviesos šaltinio, kuris yra atvirojoje olos dalyje ir ant sienos 

mato daiktų šešėlius: susidaro įvairias nuomones, vertinimus, 

priima, išjuokia, atmeta ir t.t. Tačiau prasideda filosofinė revo-

liucija, grandinės, kuriomis surakinti kaliniai, kad galėtų matyti 

tik vidinę olos pusę, nuimamos, jie pradeda dairytis ir pamato 

šviesos šaltinį, išėjimą iš olos iliuzijų. Iš pradžių jie pamato a-

kinančią saulę, po to daiktus, kuriuos ji apšviečia, supranta kaip 

daiktai meta šešėlius ir t.t. 

 

Ši struktūra visiems žinoma kaip žmogaus sumatoriaus alego-

rija, kur tikrovėje yra tikra tikrovės saulė, kuri apšviečia daik-

tus, kurių šviesą pamato akys ir paima į savo vidinę sąvokų olą, 

kurios pagal visiems įprastą logiką ir yra tikrų daiktų šešėliai. 

Tačiau Platono keistumas istorijoje tas, kad jo koncepcijoje vis-

kas yra atvirkščiai – daiktas yra šešėlis, o idėja, sąvoka, kon-

cepciją yra tikroji būtis, o saulė apie kurią jis kalba yra ne tikra 

materiali saulė, bet aukščiausia idėja, kuri yra gėrio idėja, saule 

vadinama tik metaforiškai. Platono manymu, proto dalis, arba 

galinė sąmonė, yra tikroji būtis, o sensoriumo dalis, arba prie-

kinė sąmonė, tik tikrosios būties šešėlis. Visi žinome, kad isto-

rijoje toks apvertimas nebuvo vienašališkas ir istorija visą laiką 

turėjo Aristotelio alternatyvą, kuris gynė pirmą Platono olos va-

riantą, ir tyrinėjo tikrą saulę, kuri buvo išorėje, transcendenci-

joje ir buvo vadinama Pirmuoju judintoju. Platono interpretaci-

joje būtis kuria apšvietimu, o Aristotelio – judinimu, veiksmu, 

kuris yra daugiau negu tik šviesos būčiai suteikimas. Taip isto-

rijoje susiformavo dvi kryptys, kurios per Šopenhauerį ir Nie-

tzsche perėjo prie Heideggerio ir Šliogerio metafizikos va-

riantų. 
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Norint suprasti kaip visa tai siejasi su filognozijos problema-

tika, reikia šią kompoziciją išryškinti sumatoriaus teorijos po-

žiūriu, kur sumatorius vadinama šviesos arka, kuri daro užuo-

miną į platono „saulės“ idėją, kuri nėra tikra saulė, teikianti 

šviesą akims, bet saulė, kuri teikia šviesą sąmonei. Platono 

kryptis šią saulę bendruoju pavadinimu galėtų pavadinti žmo-

gaus siela, kuri suprantama kaip sąmonės šviesos šaltinis, iš 

pradžių apšviečiantis idėjas, o paskui gaunantis energijos apš-

vietimui vadinamojo išorinio pasaulio. Čia turime prisiminti ro-

dančiąją substanciją, kuri rodo panašiai kaip rodo saulė, suku-

rianti sąmonės šviesą. Išorinio pasaulio sąmonė yra elektromag-

netinė energija, kuri susimaišiusi su žmogiškos šviesos „gnos-

tine energija“, sukuria minčių šviesą. Kita struktūra yra vadi-

nama rodomąja substancija, kuri yra informacija, rodoma švie-

sos arkoje. Sumatai ir sumantai, teigiama, yra tik informacija, o 

ne tikra būtis, o mus domina ne tikrovės kopija, bet pati tikrovė, 

kurios nėra nei aristoteliškame sumate, nei platoniškoje idėjoje. 

 

Iš šios tradicijos atsiranda visos su saule, šviesa, matymu feno-

menologija, vaizdais susijusi tradicija, kuri pradėta Platono. Ar-

istotelis buvo judėjimo perspektyvos įvedinėtojas, kur kuriama 

ne sumatoriaus principu, bet tikrovės, kuri judina, išreiškiama 

per veiksmą. Per Kantą ir Šopenhauerį, šios perspektyvos išsi-

vysto į „pasaulio kaip valios ir vaizdinio“ supratimą, kur meta-

fizinis dėmuo ir jo projekcija į sumatorių reiškiasi per valią, o 

sumatoriaus dėmuo reiškiasi per įvaizdinimą, vaizdus, sumatus 

ir sumantus. Čia prieiname prie mūsų pagrindinės problemati-

kos, susijusios su Kanto, Šopenhauerio, Nietzsches kryptimi 

metafizikoje, įvardijama kaip „anapus vaizdo ir veiksmo“. 

Jeigu norime tikros gelmės ir tikro jos atvėrimo sumatoriuje 

kaip drakono akies, turime išsivaduoti iš netikslumų, klaidų ir 

klystkelių sątvarologijoje, kurios įvestos Platono ir Aristotelio. 

Pasakyti, kad metafizinė, arba gelminė, tikrovės dalis yra valia, 

kuri išvedama iš judėjimo, vidinio bei išorinio, per mažai, nes 

tos metafizinės Valios projekcijos į sumatoriaus vaizduoklį 

rodo daug sudėtingesnę, įvairesnę situaciją, turi praleisti daug 

daugiau sąvokų iš daiktovektoriaus ir psichovektoriaus, negu 

viena sąvoka, kuri kuriama teologinio centro principu. Turime 
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eiti anapus paradigmos „transcendencija juda“, o mes kuriame 

statiškas to judėjimo projekcijas sumatoriuje, nes to nepakanka. 

Ką turime naudoti tam, kad peržengtume šį principą, bus atsk-

leista ateityje, o dabar pateikiama metafizinė priešistorė, kuri 

aiškinama pagal Atėnišką, ne žydišką tradiciją. 

 

Aristoteliui ginčijantis su Platonu, buvo iškeltas individualizato 

ir universalizato klausimas, nes daiktas buvo laikomas individu, 

individualiu, o sąvoka, koncepcija – universalizatu, nes indivi-

das tapatus tik sau, o sąvoka tapati daugeliui individų. Sumato-

riaus analizė rodo, kad ši problema daug sudėtingesnė, kad su-

matai nėra individualizatai savo sumavimo ekrano dėmenyse ir 

paimami į ekrano universalizatų sistemą. Tačiau akivaizdu, kad 

einant į proto vidų, į sumuojančią substanciją – universalizaci-

jos daugiausiai, o einant į sumuojamą išorę, vadinamą transcen-

dencija, individualumas didėja. Visgi, jeigu individai yra konst-

ruojami iš universalių duočių, kurios yra materiali arba dvasinė 

substancija, kurios provaizdis susikonstruojamas protu, tai ga-

lima sakyti, kad universalizatai yra pirminė duotis, o individu-

alizatai yra tik antisumuotų universalizatų konstruktai. Čia ir 

prieiname prie klausimo, kas pirmiau, daiktas ar idėja. Peržen-

ginėjant sumavimo paviršius protu, matome, kad visos metafi-

zinės duotys kuriamos iš universalizatų ir mums atrodo, kad hi-

postratinės esybės taip pat apdovanotos šia savybe. 

 

Šioje diskusijoje pereinant prie Heideggerio, matome, kad jis 

aletėjos klausime tęsia Platono tradiciją, nes jį domina ne ta 

saulė, kuri rodoma akių, bet saulė kurianti žmogų, apie kurią 

Platonas kalbėjo kaip apie Gėrio idėją. Iš to aišku, kodėl jam 

buvo toks svarbus kalbos klausimas būties atverties problema-

tikoje, nes jis norėjo, kad būties bylojimas Europos istorijoje 

eitu per platonišką ašį, išvaduojant istoriją iš aristoteliško scien-

tizmo. Jam arčiau idėjos, sąvokos, koncepcijos, kalba, herme-

neutika, arba prasmių aiškinimas, kuriame atsiveria būtis. Hei-

deggeris mąstė sumanto krytyje, bet norėjo kad tas sumantas 

butų atvertyje, daiktiškajam pasauliui ir daiktiškumui suteiktų 

prasmę kalboje ir kūryboje. Heideggeris buvo kultūrininkas, 

kuris filosofiją norėjo paversti hermeneutika. Šis klausimas, 
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prasmė ar forma, kelia tokią problemą – tikrovė ir tiesa yra 

daikto išorinėje formoje ar jo esmėje? Forma kuriama priekinės 

sąmonės ir yra beprasmė, neturinti nei prasmių, nei reikšmių, 

todėl egzistenciją daranti beprasmę, nepakeliamą, sunkią, neuž-

pildytą ir tuščią. Prasmė, supratimas kuriamas galinės sąmonės, 

ir yra tos universalizuojančios, suprantančios ir įesminančios 

dalies galia, kuri sukuria žmogų kaip sumanų, suprantantį, tu-

rintį vaizduotę ir fantaziją. Jeigu būtis mąstoma iš šios perspek-

tyvos, tai Heideggerio perspektyva, o jeigu iš formos, bepras-

mybės, tuštumos, melos ir dao, tai yra Šliogerio interpretacija, 

kuris tęsė aristotelišką tradiciją, kurioje jis ieškojo sąlyčio, su-

sipažinimo, susigyvenimo su tikra, tikros tikrovės saule, o ne su 

žmogiškumą kuriančia saule, kuri yra gnostinis platonizmas, 

sukūręs gyvenimo gnostinio performulavimo ir kontrolės prie-

laidas. Viena iš priežasčių, kodėl priimtinesnė Heideggerio her-

meneutika, už Šliogerio antithermeneutinę hermeneutiką, yra 

ta, kad prasmės, supratimo, kūrybos, kultūros, proto stokoje, 

išsivysto veiksmo, valios, prievartos teoremos, kurios kyla iš 

tikrovės sampratos kaip jėgų, konfliktų lauko, kuris yra kovos, 

karo vieta. Kai daiktas behermeneutinis – arba tikrai sumato-

riuje beprasmis, arba žemųjų prasmių kalėjime – jis turi daugiau 

galimybių sukurti vergovę, negu protingumo, supratingumo 

propagavimas. 

 

Tikrovėje tokiu atveju gaunasi trikampis kuris yra sumatoriaus 

„pasaulis kaip prasmė, vaizdas ir veiksmas“, toks Heideggerio 

indėlis. Šliogeris manė, kad Heideggeris sugrąžina į filosofiją 

tą kryptį, kurią sukūrė teologinis gnosticizmas ir kabala ir iš tri-

kampio šį klausimą siekė pašalinti, nes reikšmių / prasmių luo-

bas, pasak jo, trukdo susitikti su pačiais daiktais, pačia tikrove. 

Heideggerio nuomone, filosofija kaip hermeneutika, vienintelis 

tokio susipažinimo su pačia tikrove būdas, nes tikrovės tikru-

mas yra esmėje, o ne formoje, kai Šliogeriui, tai buvo regimos 

formos individualumas, kuris didesnis negu sąvokoje. Tikra 

išplėstinė hermeneutika šias universalijas suneria tokiu tiksliu 

esmių pagavimu, kad iš kalbos dingsta visas universalumas ir 

joje pradeda švytėti tikra, individuali daikto būtis. Heideggerio 

aletėjoje buvo vaizdo ir prasmės jungimas, kuriame švyti būtis, 
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o Šliogeriui buvo tokios galimybės: Nietzschiška – priimti 

vaizdo ir veiksmo junginį, arba atsisakyti veiksmo, pažinimo 

pavidalu, pilnu atsisakymu, ir tapti pasyviu vaizduotoju – savo 

žmogiškumo su gnostine saule ir daiktiškumo – su transcenden-

tinės būties saule. 

 

Taigi Heideggeriui anapus vaizdo ir veiksmo yra būties herme-

neutinis bylojimas per kūrybą ir prasmę, o filognozijoje tai lieka 

neatskleista ir neišryškinta dalis, kuri įgaus aiškesnius kontūrus 

narpliojant žydiškos ir atėnietiškos metafizikos mįsles. 

 

 

7. Antitechnologinis posūkis Šliogerio filosofijoje 

Šiame skyrelyje toliau vystysime Šliogerio arkos statybos pro-

jekto metafizikoje analizę, išsiaiškindami apie kokį posūkį jis 

visą gyvenimą mąstė. Kiekvieno kampo posūkyje pradžia at-

rodo nedidelė, tačiau posūkio vektorių galutinis rezultatas – pil-

nas krypčių išsiskyrimas, kurio ir siekia visi įvedantys į sievą 

skirtumą filosofinio modelio pavidalu. Toks sievos modeliavi-

mas vadinamas arkos statyba, kuria norima pakeisti Lietuvos 

likimą per įsimąstymą į tai, ką sako aukštasis gyvenimo ir išgy-

venimo menas, kuriantis tautos strategijas. Tautų istorijoje buvo 

įspūdingų kūrybinių projektų, kurie lyderiauja istorijoje iki šios 

dienos, o Lietuvai tokio sugebėjimo visą laiką trūko, ir jos pro-

jektai daugiausiai skolintiniai arba invaziniai. A. Šliogeris Lie-

tuvos naujausioje istorijoje užima ypatingą vietą, nes klojo Tre-

čios ir Ketvirtos respublikos metafizinius pamatus. Kaip jis sup-

rato lietuvio tapatybės metafizinę interpretaciją arba norėjo su-

modeliuoti jos pagrindinius bruožus, matosi mano analizėse fi-

lognozijos ir gretutiniuose projektuose. Lietuviai nebuvo išsi-

vysčiusi metafizinė tauta, kokia buvo žydai, graikai ar vokie-

čiai, ir jų metafiziniai projektai gerokai vėluoja – kai kitos tau-

tos seniai apsibrėžusios, kas jie yra metafizikoje, lietuviai tai vis 

dar daro, ir tas kelias kurio norėjo Šliogeris, yra viena iš gali-

mybių, nors daug kas manytų, kad turėtume turėti kelias alter-

natyvas, kad mūsų pasirinkimo laisvė būtų didesnė. 
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Šliogerio filosofiją galima skirstyti į dvi fazes, kurios sąlygiškai 

vadinamos optimistine ir pesimistine, netiksliai imant, sutampa 

su Trečios ir Ketvirtos respublikos atskyrimu. Trečioji respub-

lika buvo ikieuropinė ir euroentuziastinė, o po to prasidėjo eu-

ropinė, kuri didelį skaičių Lietuvos kūrėjų nuvylė, nes nebuvo 

priimti metafiziniai Lietuvos projektai, paminta apsisprendimo 

teisė, vyko respublikos ardymo provokacijos, dėl ko nuotaikos 

susijusios su Lietuvos galimybėmis Vakarų civilizacijoje pasi-

keitė į juodąją pusę. Šliogerio metafizikoje tai atsispindi pradi-

nėje filotopijos idėjoje, kurioje svarbi buvo meilės sąvoka, bet 

vėlesniu laikotarpiu jis suprato, kad sievoje veikia ne tik gėris 

ir grožis ir kad žmogaus prigimtis ne tokia optimistinė ir meta-

fiziniuose projektuose reikia taikytis su tamsiąja žmogaus pri-

gimties puse, nes ji žlugdo visus grožinės santvarkos kūrimo 

projektus. Jeigu žmogus sampratoje suvokiamas kaip problemi-

nis, tai ir santvarkos į tai atsižvelgia, nes filosofijos galia pa-

veikti niekingąją žmogaus prigimtį – per maža. 

 

Tačiau „Gyvybės magijoje“ sprendžiamos ne šios problemos, 

bet daug aukštesnio masto, kurias sukuria metafizinis protas, 

sujungdamas savo metafizinius dėmenis, kurie buvo paženk-

linti dviem tikrovės aspektais: pažinimu ir gyvenimu. Savo me-

tafizikos dėsnyje, kuri prasideda nuo kalbos technologijos į 

sątvarą įvedimo, parodžiau, kad jeigu pažinimas metafizikoje 

auga, vis giliau skverbiasi į tikrovės gelmes, vis geriau jas sup-

ranta, atsiranda tikra gyvybės naikinimo technologija, kuri a-

tima iš žmonių laisvę ir sukuria netikro, dirbtinio žmogaus gar-

binimo kultą, vadinamą posthumanistine kultūra, kuris yra gy-

venimo linijos dekadansas, pilnas smukimas. Todėl beatodai-

riška pažinimo sklaida, dėl įvairių mafijozinių / klaninių inte-

resų pavirsta valdžioje į priešingą gyvenimui ir gyvybei tenden-

ciją. Tokia metafizikos raida veda prie civilizacijos išsigimimo 

ir filognozijoje buvo svarstoma, kaip šią problemą išspręsti. Tai 

taip pat buvo pagrindinis Šliogerio klausimas, kuris ragino rink-

tis tarp technologijos, dirbtinumo ir tikro natūralaus daikto. 

Daiktus jis rinkosi kaip filotopas, arba vietovės kurioje gyvena 

mylėtojas. Šis aspektas šiek tiek keičia tą poziciją, kuri buvo 

priskirta Šliogeriui, lyginant jį su Heideggerio hermeneutine 
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perspektyva. Heideggeris pagrindinės metafizinės technologi-

jos ragino neatsisakyti, nes kalbą galima paversti ne tik techno-

logijos, bet ir būties namais, o Šliogeris ragina pilnai šios tech-

nologijos atsisakyti, nes per daug tikint kalba, ji pavirsta į me-

tafizinį gnosticizmą ir kabalą, kurie gyvenimą ne kuria bet nai-

kina, atitraukia žmogų nuo šviesiosios tikrovės į tamsos pusę. 

Bet kalba, kaip prasmės koncentratas, išimta iš sątvaro daro jį 

tuščiu, beprasmiu, net absurdišku, ką liudija ne vienas egzisten-

cialistas, vienas kurių yra A. Camus. Sakiau, kad šita būsena 

panaši į dao būseną, susijusią su tuštuma, betiksliškumu ir keliu 

kaip daikto keliu, kuris niekur neveda ir likimu, kuris pilnai 

neįprasmintas, kaip paprasto augalo arba ant žemės gulinčio ak-

mens. Tokia daiktiška sąmonės būsena labai sunki, nes žmogus 

ieško prasmės, tikslo, saviraiškos, išsipildymo ir pilnatvės šioje 

sąmonės dalyje, kuri yra ne akių, bet sielinė. Šliogeriškai sup-

rastame daiktų pasirodyme, tokia nuotaika labai būdinga, bet ji 

sunkiai padaroma gyvenimo tikslu, tad kad juo netaptų pažini-

mas, dėl jau paaiškinto jo priešiškumo gyvenimui, Šliogeris už-

pildo šią vietą meilės sąvoka, kuri yra pagrindinis sievos posū-

kis, nuo pažinimo, kuris yra vadinamas antitechnologija. Todėl 

imant visą metafiziką tarp jos užuomazgos, sukuriant pirmą bū-

tiną jos įrankį, ir baigiant Šliogerio filosofija, mes turime tech-

nologinės kalbos įsiveržimą į istoriją ir antitechnologinės mei-

lės, kuri su daiktu elgiasi savo sumavimo priemonėje atvirkšti-

niu technologijai poveikiu, ne daiktą ardo, bet jį kuria. 

 

Tokia antitechnologija nėra nauja ir ji nėra tokia stipri, kad taptų 

tikra mada žmonių šviesos arkų statybose ar psichologinių 

nuostatų formavimuose. Tačiau šis principas turi būti suformu-

luotas fundamentinės metafizikos lygyje, kad kaip nerašytas įs-

tatymas tautoje būtų įvestas į etikos normų kodeksus, ir net ir 

nestipriu psichologiniu poveikiu galvojime verstų atmesti to-

kius Lietuvos projektus, kurie yra ją žlugdantys ir žudantys. 

Tam iš pradžių užtenka mažyčio posūkio mintyje, kad atsirastų 

kitas kelias, kuris yra teisingesnis, daug kartų geresnis. Tai 

pilnu supratimu supranta tik filosofai, tačiau jie savo autoritetu 

ir ekspertize turi šia prasme būti nepalenkiami, nes tautos me-
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tafizinę formą kuria jie ir jie privalo neužleisti šios savo profe-

sijos mafijozinei / klaninei logikai, kuri siekia turtų, galios, 

garbės ir metafiziką ne kokybina, bet žlugdo. Sakiau, kad vėliau 

Šliogeris išsiaiškino, kad žmogaus prigimtis net tokia paprasta, 

ir kad jo niekingumas yra metafizinis sątvaro prakeiksmas, ku-

ris neišsprendžiamas ir filosofijai reikia daug daugiau pastangų 

norint šį posūkį padaryti pakankamu. Tai kyla iš sumatoriaus 

prigimtinių krypčių, kurios yra sumavimo ir antisumavimo, tarp 

kurių įsiterpia nepasitenkinimas savo ribomis, per mažu paimtu 

tikrovės kiekiu. Tai veikia taip: sumavimas yra meilė, kuri su-

kuria žmogaus šviesos arką dviem būdais, kuris yra Platoniška-

sis ir Aristoteliškasis, tačiau pamačius koks ribotas šis kūrinys 

ir kad norisi daug daugiau, įvedamas antisumavimas ir papildo-

mas sumavimas, kuris metafiziškai prideda trūkstamą sątvaro 

dalį, dėl kurios kūrinys yra nekenčiamas. Taip sievoje gaunasi 

struktūra, kuri lotyniškai vadinama amo et odi, myliu ir neken-

čiu. Tai reiškia, kad sumatoriaus pradinis impulsas yra meilė, 

filotopija, prisirišimas prie vietos transcendencijoje, kurioje gy-

veni, ir kurios forma įaugusi į sąmonę. Tačiau kita tendencija, 

kad kai tik žmogus pamato, kokia tai nykstamai maža tikrovės 

dalis, meilė dingsta ir atsiranda užkariautojo sindromas, kuris 

matomas visoje metafizikoje. Užkariautojas nekenčia savo ri-

botų galimybių ir siekia begalybės. Tai Šliogerio problema, ku-

rią sprendžiu ir filognozijoje, pateikdamas du žmogaus varian-

tus: Lim 1 (1, 1, 1, 1) ir Inf ∞ (∞, ∞, ∞, ∞). Šioje vietoje filoso-

fas ir suprato, kad žmogus šiuo principu svyruoja tarp amo et 

odi, myliu ir nekenčiu, esmo ir niekio. Nekenčianti daikto ir no-

rinti jį sumalti į miltus yra pažinimo isterijos apimta sąmonė, 

kuri kuria beprotiškas technologijas, niekina ir naikina gyve-

nimą, veda žmogų prie žlugimo. Tad kyla klausimas, kaip turi 

būti suformuota sieva, kad ji būti filotopija o ne oditopija, vietos 

neapkentimu ir norėjimu begalybės, arba vietoj aletėjos, visos 

metafizinės tikrovės. 

 

Tokia yra Šliogerio antitechnologijos esmė – meilė daiktišku-

mui, gyvybei, kuri nesivadovauja neapykantos logika, kuri nu-

žudo kuriantį ir tikrovę statantį principą, kurio norime sujung-

dami Platono ir Aristototelio modelius ir pasirinkdami kartu 
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Heideggerio kryptį ir Šliogerio, kur vektorius būtų kompleksi-

nis, turintis ne vieną, bet visas galimybes, kokių tik žmogui rei-

kia. Tokia mažo pradžioje ir didelio pabaigoje posūkio esmė, 

kuri įveda naują sąvoką, pakeičia apibrėžimą, pasiūlo naują 

supratimą, išryškina logiką, kuri įdiegiama į tautinę tapatybe, 

kur savo prote ir sieloje priešinamasi klaidingiems sprendi-

mams, kurie labai viliojantys savo tariamu, fasadiniu įspūdžiu, 

bet iš tikro – pražūtingi. Toks metafizinis sprendimas, metafi-

zine norinčiai tapti tautai, kuri metafizinė tikru klasikiniu pavi-

dalu, o ne buko scientizmo, taptų didžiuosiuose savo metafizi-

kuose, kurie žino visą jos problematiką ir suka tautą teisinga 

kryptimi. Ar tuo tikruoju ir vieninteliu turi būti tik Šliogeris, dar 

turi būti atsakyta, todėl kad jis norėjo lietuvio galvojimui užk-

rauti per daug didelę naštą, kuris, nestiprus metafizikoje, šios 

naštos gali nepanešti, nes naujieji žmonės seniai pasiekė kritinę 

masę, o Šliogerio įtaka formavimo institucijose – per silpna. Fi-

lognozijoje siekiama kompromiso, kad judėjimas nepavirstų į 

ekoradikalistinį primityvizmą. Kaip tai darome? Įvedame anti-

technologinį sievos sugebėjimą, kartu su technologiniais, nep-

ropaguojame pilno radikalizmo, technologijos visiško sunieki-

nimo, nes ji tikrovėje turi ne tik neigiamą, bet ir teigiamą po-

veikį, net jeigu ir tenkina norus, priešingus gamtos dėsniams, 

įstatymams ir nori žmogaus likimus organizuoti priešiškai me-

tafizinei transcendencijai. Kai suprantame kiek mažai mums 

davė tikrovė natūraliai, truputį pasiimti patiems, nėra nuodėmė. 

 

 

8. Tikrovės aristokratai 

Dvidešimtas amžius Europos filosofijos pasaulyje iškėlė pas-

tangą įveikti metafiziką, kuri labiausiai reiškiasi egzistencia-

lizme ir buvo Heideggerio pagrindinė mintis. Jo įsitikinimu, 

metafizika ir pažinimas turi būti pakeisti mąstymu, kuriame at-

veriama būtis ir tas mąstymas yra netechnologinis ar antitech-

nologinis. Ši pakraipa filosofijoje pavirto į hermeneutiką. Iki jo 

dar vienas metafizikos ir platonizmo įveikinėtojas buvo Nie-



36 

tzsche, kuriam labiausiai rūpėjo moralinė metafizikos interpre-

tacija, kurią šis sutriuškino paskelbdamas, kad „dievas mirė“, 

todėl „viskas leista“. Ir pati anksčiausia šiame atsišakojime vy-

kusi pastanga permąstyti metafiziką, buvo Kanto, paskelbusio, 

kad metafizika yra pseudomokslas, kuriantis iliuzijas, nuo ko 

prasideda atsitraukimo metafizikoje etapas, kur suvokus, kad 

protas nepajėgus pažinti „daikto savaime“ ir kuria tik „noume-

nus“, šis buvo priverstas apsigręžti, sugrįžti į prigimtinę savo 

buveinę, kurią filognozijoje vadiname sumatoriumi. Tuo tarpu 

Šliogeris siekė metafizikos reformos, sugrąžinant ją prie pačių 

daiktų, suprantant jo problemą kaip dialogą su Heideggeriu, ku-

ris norėjo būties namais laikyti kalbą, o Šliogeris – pačius daik-

tus. Todėl jis savo neometafiziką suprato metakalbos prasme, 

kaip transkalbą ir transprotą. Paskutinė mada filosofijoje, ku-

rioje paskutiniais šimtmečiais buvo sprendžiamas metafizikos 

klausimas, pirmą kartą genialiai suproblemintas Kanto, yra 

transhumanizmas, kuris primena gnostinį transhumanizmą, ku-

ris buvo pirmas dirbtinio žmogaus sukūrimo idėjos variantas. 

Gnostinis transhumanizmas nuo mokslinio skiriasi tuo, kad 

gnostikai save perdarinėjo tik prote, o mokslas protą pakeitė 

tikra dirbtine realybe, sukurta proto. 

 

Matome du egzistencializmo bruožus: norą sukurti antitechno-

loginį posūkį ir įveikti metafiziką, kuri yra „neišsipildęs ir neiš-

pildomas didysis pasakojimas“, nuvainikuojamas postmoder-

nizme. Ši filosofijos pabaigos stadija sutraukiama į schemą, ku-

rios centre yra vaizdas, fenomenologinis ar kitoks, arba forma, 

o iš periferijos trikampiu prisijungiamas veiksmas, prasmė ir 

meilė, kurie yra sujungti su skirtingais antitechnologijos ir me-

tafizikos įveikos variantais. Vaizdo ir proto problema apmąs-

toma Kanto filosofijoje, kuris sujungia į vieną visumą Platono 

ir Aristotelio jau aptartą problematiką. Toliau eina Šopen-

haueris ir Nietzsche, kurie veiksmą interpretavo kaip valią, kuri 

dar buvo pilnai technologinė, o metafizikos įveika buvo supran-

tama kaip kalbos pasaulio kritinis išnarstymas tam, kad būtų 

nuo metafizikos stabdžio išlaisvinta valia-veiksmas. Po Nie-

tzsches turime Heideggerį, kuris vaizdą jungė su prasme, ku-

riama meninės, antitechnologinės kalbos, antitechnologinio 
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mąstymo, o metafizika įveikiama todėl, kad ji pažinime įrodo 

savo nepakankamumą ir buvo sutriuškinta Kanto ir Nietzsches. 

Todėl Heideggeris atsitraukia į sumatoriaus išeities tašką ir bū-

ties atverties ieško oloje, ne iškeliavime iš olos į tikras trans-

cendentines realybes, kur neaišku šviečia saulė ar ne, nes Pla-

tono ir Aristotelio teorijose saulės atrodo statiškos, pritvirtintos 

prie tos vietos, kurioje matosi apšviečiamas tikrovės centras, 

klepsidros struktūra, arba sątvaras. Ir Šliogeris vaizdą jungia su 

meile, kuria neometafiziką, bet tik kritikuodamas Heideggerį už 

tai, kad jis antitechnologizuoja kalbą, kuri yra pagrindinė meta-

fizinių niekšybių istorijoje priežastis. 

 

Taigi turime centre vaizdą ir trikampiu išdėstytą veiksmą, 

prasmę ir meilę, kurie pilnai ištechnologinami ir metafizikos į-

veikoje tampa pagrindine antitechnologijos forma: neinstru-

mentinė meilė, neinstrumentinė prasmė ir neinstrumentinis 

veiksmas, kuris paverčiamas ritualu, neturinčiu tikslo ir pras-

mės, išskyrus neinstrumentinį savo objekto iškėlimą, išaukšti-

nimą. Tai tikrai ne nyčiškas veiksmas, tai religinis aktas, kuris 

garbina ne transcendentinę realybę, bet šiapus dviejų saulių at-

veriamą vaizdą, kuris yra šviesa ir tiesa. Šitaip paaiškiname ko-

kia buvo metafizikos pradžia Graikijoje ir kokia ji yra pabai-

goje, matant, jog metafizikos lankstas į tikrą teologinį gnosti-

cizmą pereina į technologinio gnosticizmo fazę ir galiausiai 

sugrįžta prie antitechnologijos idėjos. Tai atėniškos metafizikos 

pakraipos istorija, į kurią neįeina magija, mitologija ir religija, 

ir parodo prie ko per 2500 metų priėjo graikiškas filosofijos 

nuotykis. Filosofijos problema buvo ta, kad tapo metafizine, pa-

gal ankstesnes civilizacijos formas, inkorporavo į save gelmės 

ir begalybės troškimą ir paskendo technologizme, kaip magi-

joje, mitologijoje ir religijoje. O tikroji filosofija, remiantis nau-

jausia tendencija metafizikoje, yra antitechnologinė. Metafizika 

kuria technologiją, o filosofija antitechnologiją, kuri reiškiasi 

kaip netechnologinė meilė, prasmė ir veiksmas. Kitais žodžiais 

tariant, technologinės savižudiškos ekspansijos kryžiaus žygis 

turi būti stabdomas priešingu vektoriumi, antitechnologija, ku-

rią įvedė Heideggeris ir Šliogeris. Tokia yra metafizikos ir filo-
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sofijos dėlionė šiuo metu, kur metafizikos populiariausias va-

riantas yra transhumanizmas, kuris veda žmoniją į posthuma-

nistinę būklę, įveikinėjant seną žmogų ir kuriant naują. Tai pra-

dėjo gnostiniai ir kabalistiniai metafizikai, o baigia mokslinin-

kai – problema gerai ištyrinėta Šliogerio filosofijoje. 

 

Dabar turėtume grįžti prie pradžios, prie Platono ir Aristotelio 

diskusijos, kurioje buvo svarstoma, kur yra tiesa, ar formos at-

vertyje, kuri vadinama šešėliu, filognozijoje sumatu, ar protu 

kuriamoje esmėje. Nuo to priklauso ar mes esame platonininkai 

ar aristotelininkai, nes Aristotelio logika kreipia prie minties, 

kad tai forma, o Platono, kad tai idėja. Forma yra individas, in-

dividualija, o idėja – universalija. Tai apibrėžiama taip: indivi-

das tapatus tik sau, o universalija tapati daugeliui. Ir mes klau-

siame ar tikrovės fundamentas yra individualija, ar universalija. 

Sątvare rinkdamiesi vieną ar kitą renkamės daikto formos arba 

proto viršenybę, kuri pavirsta į mūsų keliamą klausimą, kur yra 

tiesos vieta – forma ar esmė. Kantišku stiliumi galima atsakyti, 

kad abejose, nes esmė neatskiriama nuo formos, o ne yra kažkur 

transcendencijoje, ir tiesa yra ir tai, ir tai, o ne kažkuris varian-

tas atskirai. Šis klausimas svarbus filosofijai todėl, kad tai buvo 

metafizinės filosofijos pradinė stadija ir svarbi filognozijai, kuri 

pradeda nuo to, nuo ko pradėjo filosofai ir teologai Atėnuose ir 

Jeruzalėje. Filognozija sutampa su pradine atėniškos filosofijos 

stadija, nes ji sujungia formos ir esmės struktūras į vieną jun-

ginį, sukurdama formos-esmės sintezę ir savo pagrindinėje še-

šiakampės pentagramos schemoje rodo, kad turime viršuje tris 

spindulius, kuriuose yra priekinės sąmonės forma-esmė; centri-

nės sąmonės forma-esmė; galinės sąmonės forma-esmė; apati-

nių spindulių daiktiškosios hipostratos esmė, koreliuojama su 

priekine sąmone; gyvybinės hipostratos esmė, koreliuojama su 

centrine sąmone; ir sielinės hipostratos esmė, koreliuojama su 

galine sąmone. Hipostratos esmę leidžia suprasti formos, kurios 

su ja koreliuojamos, stebėjimu ir proto proveržiu, kuris pateikia 

tos srities esmę ir tiesą. 
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Ši galimybė pirmiausiai reiškiasi kaip metafizinė technologija. 

Tačiau jeigu turima Heideggerio antitechnologinė kalba, Šlio-

gerio antitechnologinė meilė ir antitechnologinis, ritualinis 

veiksmas, ši pabaigos filosofija formos ir esmės sintezę kuria 

netechnologiškai, ne tam, kad būtų grobiama amo et odi prin-

cipu, bet kad mąstytojai, nemetafiziniai ir netechnologiniai fi-

losofai, išreikštų savo tikrovės aristokratų prigimtį, kurie nepa-

žeidžia tikrovės būtinosios tvarkos, bet yra iš prigimties apdo-

vanoti galimybe pasemti daugiau tikrovės, todėl čia esantys tur-

tuoliais didesniais už kitus, nes jie turi daugiau tikrovės visomis 

kryptimis ir visomis galimybėmis. Tai reiškia, kad filognozija 

išimtinai tikrovės aristokratų užsiėmimas, kurie rodo didesnio 

horizonto saulės-šviesos-tiesos kompoziciją, nes jų siela yra pa-

kilusi ir labiau priartėjusi prie Aristotelio saulės – pirmojo ju-

dintojo. Tai yra, žmogus kaip Platono saulė yra pažangesnės 

formos, ir paima daugiau Aristotelio saulės esmės savo suma-

tuose ir sumantuose. Dėl to reikia stengtis, kad tikrovės aristok-

ratai norėtų rinktis ne technologiją, bet antitechnologinę kryptį 

savo genialumo realizavimui, nes civilizacijoje transhumaniz-

mui reikalinga galinga atsvara. Tauraus formos ir esmės grožio 

daiktiškume puoselėjimas, yra vienintelis kelias, kuriuo nori eiti 

filognozija, neatsisakydama gilinti įžvalgos gelmėse, bet nepa-

verčiant to gyvybę naikinančia ideologija ir transhumanizmu. 

Pirmas įvykdytas iššūkis filognozijai, ne mąstyti galingiau, dau-

giau, plačiau, bet naujai, prisidedant prie metafizikos kaip tech-

nologijos įveikos projekto ir kuriant tik antitechnologiją. Jeigu 

nietzschiškas valia-veiksmas yra išlaisvinamas, tai tik tikro ci-

vilizacijos išaukštinimo tikslu, ne nežmoniškumo įteisinimui, 

valiai viešpatauti ar kokio karaliuko užgaidai tenkinti. Žmogus 

visada lieka laisvas rinktis, ką praleisti, o ko ne, tačiau tam labai 

svarbu turėti veiksmingą atsvarą ir logiką, kuri nepaleistų vade-

lių netinkama kryptimi. 
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9. Gnostinės akys 

Aptarus atėnietiškos metafizkos istorijos bendrą vaizdą, galima 

pereiti prie filognozijos problemos, kuri su savo 1000 dalių, 

1000 metų skale turi būti ne pratęsimas to, kas buvo, bet nauja 

pastanga, kuri skolinasi iš tradicinės metafizikos, bet yra visai 

kažkas kita. Matome, kad senoji metafizika užsibaigia antitech-

nologinės nuostatos atsiradimu ir iš viso technologinės metafi-

zikos atsisakymu per metafizikos įveiką. Mano manymu, meta-

fizikos įveikti neįmanoma, įmanoma tik jos atsisakyti. Kodėl tai 

turi būti daroma, išsakyta daug argumentų, dėl priešiškumo 

laisvei, gyvenimui, dirbtinumo įvedinėjimo, dėl pavojaus žmo-

gaus išlikimui, dėl žmogaus nesugebėjimo, nusisukimo nuo tik-

rovės, norų viršijančių galimybes, begalybės sureikšminimo ir 

pragaro tikrovei. Logika tokia: kuo daugiau laisvės, tuo daugiau 

vergovės, suprantant kaip laisvę subjekte, o vergovę – objekte. 

Todėl, supratus kur atvedė atėnietiškas projektas, nuspren-

džiama nuo jo nusisukti, atsisakyti technologijos, begalybės, 

pragaro ir pasukti rojaus kryptimi. Visa tai supratę, filognozi-

joje turime spręsti, kokia ji bus naujos metafizikos atmaina. To-

kiame bendrame vaizde, visada yra kraštutiniai variantai ir vi-

durio kelias, kuris laikomas geriausiu, renkantis tą sprendimą, 

kokį rinkosi Kantas. 

 

Filognozija, kaip subjektas ateina per dvi skales: technologijos 

ir antitechnologijos, kurių objektas yra tikrovė. Atskirai techno-

logija sukuria pragarą tikrovei todėl, kad ji yra nepusiausvira, 

negrindžia santykio lygybės principu, kuriame tikrovė, kaip for-

mos ir esmės sintezė, suvokiama jos visumoje. Tuo tarpu ne-

technologinis principas nepažeidžia lygybės, pusiausvyros, to-

dėl yra ne pragaro bet rojaus objektui principas. Rojaus todėl, 

kad tai, kas pasiekiama su technologiniu metafizikos variantu, 

su antitechnologiniu padovanojama pačiam objektui, viskas a-

tiduodama, neatimama jo laisvė, jis nenaikinamas, neperdaro-

mas pagal metafizikos kūrėjų užgaidas. Tai reiškia, kad posthu-

manizme renkamasis kolchidinis variantas, kuris dirbtinumą 

padaro laisvu, nenaudoja prievartos, nekuria vergovės eros. Iš 

to seka, kad visos žinios turi būti viešos, kad niekas neturėtų 
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persvaros ir pranašumo, ir visi bendru susitarimu žinotų, kada 

sustoti, nes pusiausvyros išsaugoti neįmanoma. 

 

Senoji metafizika, ne tik atėnietiško varianto, bet ir kaip vi-

suma, numanoma, kartosis ir būsimojoje filognozijos istorijoje. 

Prasidėjusi nuo kalbos, senoji metafizika praėjo tokius etapus: 

magija, mitologija, religija, filosofija, mokslas. Panašiai ma-

nome, kad vystysis ir filognozija, kuri praeis tokius etapus: 

 

1) maginė filognozija, kuri bus ankstyvasis karinis scientizmas, 

kur technologijos bus naudojamos žemosios realybės teorijų 

pagrindu, ir bus naudojama kaip maginis instrumentas valdovo 

ambicijų ir užgaidų tenkinimui; tai technologijos, pralenkian-

čios įprastą mokslą ir naudojamos spec. tarnybose ir kariuome-

nėje; 

 

2) pirmo kontakto su nežmogiška, nežemiška civilizacija filog-

nozija, kuri atitinka mitologinę erą; 

 

3) herojinė era, kurioje išskirtinių galių ir sugebėjimų turintys 

lyderiai, kurs kosmines organizacijas; 

 

4) gyvybinės substancijos supratimo naujo metodo išradimas, 

kuris išvalys mitologinį šiukšlyną ir įves griežtą proto metodą: 

gali būti dirbtinio intelekto suklestėjimo etapas, kur lyderis bus 

dirbtinę sąmonę turintis dirbtinis intelektas; 

 

5) baltojo drakono civilizacija, kuri pasieks mokslinį klasikinį 

variantą, su geriausiu neregimos tikrovės išraiškos variantu, ku-

ris bus naujos sąmonės formos pagrindu. 

 

Tai atrodo kaip išsivysčiusi transhumanizmo skalė, kurią vysto 

dabartinis scientizmas, kuris nėra išmokęs senosios ir atėniško-

sios metafizikos pamokų ir kuria neteisingą civilizacijos vysty-

mosi scenarijų. Filognozija nuo jo skiriasi tuo, kad yra išmokusi 

metafizikos pamokas ir suvokianti visą civilizacijos trajektorijų 

modeliavimo mokslą, kurio tikslas sukurti geriausią variantą, 

išvengti civilizacijos, kuri neišvengiamai vystosi tezė, antitezė 
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ir sintezė principu, kaip mokė Hegelis. Tezė yra nesąmoninga 

realybė, antitezė, yra sąmoningos realybės atsiradimas, geban-

čios pažinti tikrovę, ir sintezė – tikrovės ir proto junginys tech-

nologijoje. Gali atrodyti, kad antitechnologininis variantas šią 

logiką turi užbaigti kitaip, nes antitezė yra ne gnostinė, ne paži-

nimas, todėl civilizacija joje amžinai pasilieka antitezėje, kaip 

netechnologinės hermeneutinės esmės kūrimas, kaip meilės 

lauko kūrimas, kaip ritualinio garbinimo veiksmas, kuris ob-

jekto neužgrobia leidžia jam būti tuo, kuo jis yra, jį teigia ir įt-

virtina. Iš tikro sintezės variantų yra daug ir jie ne vien užgro-

bimas, laisvės atėmimas ir dirbtinio likimo primetimas. Tai yra 

pusiausvyrą saugantis sątvaras, kuris pažįsta ne tam, kad į daik-

tus implantuotų sprogstamus užtaisus, sprogdinančius jų būtį, 

bet tam, kad atsikleistų jų visą gylį, ir kaip visumą, įkūnytą for-

moje ir esmėje, apgaubtų meile, prasme ir garbinimo veiksmu. 

Taip pažinimas suprantamas tik kaip atidengimas, atodanga. 

Vien atidengdami tikrovę, mes jos nei naikiname, nei paver-

giame, mes ją paprasčiausiai pamatome visą, tokią kokia ji yra. 

Sumatas yra kažkas panašaus į rūbus, kurie pridengia gelmę – 

filognozijoje jie nurengiami ir transcendencija pamatoma 

nuoga. 

 

Filognozija nuo transhumanizmo skiriasi kitokiu požiūriu į for-

mos ir esmės sintezę, kurioje esmė prijungiama prie formos, bet 

jos nesumaišomos ir natūralus transcendentinis esmės atitik-

muo hipostratoje nepakeitinėjamas dirbtine technologija. Kitaip 

sakant, atidenginėjama tik prigimtinė esmė ir neišradinėjamos 

dirbtinės esmės, kurios skirtos sukurti naują daiktą. Savo gali-

mybes gerinti iš principo nėra draudžiama, bet nauja esmė, prie 

natūralios turi būti prijungiama tik laisvu sutikimu ir proto ri-

bose, kad galios augtų nepažeidžiant moralės normų ir sveiko 

proto ribų. Tai reiškia, kad atskiriama transhumanistinė esmė, 

kuri yra nauja, prijungianti nesantį dalyką ir yra filognozinė 

esmė, kuri yra tik paslėptos prigimties atidengimas. Tai reiškia, 

kad bent pradiniame etape, prieš persidarinėjant į postžmones, 

turime pilnai suprasti kas esame, ir tai yra pagrindinis filogno-

zijos tikslas. Taip ji atsisako dirbtinumo, teigia laisvę, ir priima 

išmoktą iš atėnietiškos tradicijos antitechnologijos pamoką ir 
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metafiziką įveikia tik transhumanistinę, nes nori žinoti tikrovės 

paslaptį, atskleisti, kas yra tikrovėje žmogus. 

 

Šioje vietoje mes išplečiame susiaurintą materialistinį mokslą 

ir filosofiją iki to ploto, kuris yra magijoje, mitologijoje ir reli-

gijoje, bet sprendžiame šiuos klausimus ne mitologiškai, o nau-

dodami tikrą pažinimo metodą, kuris kuria esmę ne pasakos 

principu, bet atveria tikrą vaizdą, taip išsivaduojant iš šarlata-

nizmo prakeiksmo, kuris būdingas pirmoms metafizikos 

fazėms. Dėl šios priežasties lieka klausimas ar tai galimybėse 

tarp žmogaus Lim ir Inf, pasirinkimas begalinio žmogaus ir be-

galybės ar paprasčiausiai Lim variantas, kuriame Lim yra be 

paslėptos, uždengtos dalies, bet esantis šliogeriškame topos, ku-

ris peržengiamas tik tam, kad būtų galima parodyti topos meta-

fizines šaknis, nesiekiant jokios kosminės begalybės. Norime 

būti ne šiaip matytojai, bet viskamačiai, kur šis „viskas“ tikro-

vėje nėra jokia begalybė. Taip pat, pamatę šį viską kiekviename 

konkrečiame daikte, nesiekiame jo technologizuoti, bet pritai-

kome egzistencialistinio trikampio principus: pilnas vaizdas, 

meilė, prasmė, ritualinis veiksmas. 

 

Taip antitechnologinis juodasis drakonas pereina prie baltojo 

drakono kiekviename daikte, laipsniškai filognozijoje atsive-

riant drakono akiai, kurios tikslas su atverta realybe susikurti 

pusiausvyrą struktūrą, kurioje puoselėjama lygybė tarp atve-

riančio proto ir atveriamos tikrovės, nekuriant jai pragaro rato. 

Toks protas pažinime naudoja akių logiką, kurioje į tikrovę 

neimplantuojami užgrobimo įrankiai, bet ji proto pamatoma es-

mėje taip, kaip žmogus tikrovę pamato akimis. Tai yra, filog-

nozijoje protas propaguojamas kaip gnostinės akys, kurių tiks-

las yra pamatyti hipostratą tokiu principu, kokiu Šliogeris siūlo 

pamatyti pačius daiktus, kurie jam apribojami iki sumatų. Ne-

veltui turime posakį „drakono akis“, nes drakono protas yra žiū-

rintis, matantis ir regintis. Vadinasi esmė mums tėra nematoma 

forma. 
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10. Filognozijos istorinė perspektyva 

Norint suprasti ketvirtos Lietuvos sąjunginės respublikos ir tau-

tos padėtį euroafroazijos kontinento europinėje dalyje, reikia 

suvokti pagrindinius pozicinius civilizacinių tradicijų išsidėsty-

mus, kurie daug platesni nei vien Atėnų ir Izraelio tradicija, su-

formavusi Europą. Civilizacijai augant ir daugėjant resursų, 

vyksta du pagrindiniai procesai: a) daugėja gyventojų, ir b) at-

siranda poreikis juos organizuoti. Organizacijos tradiciškai ku-

riamos genetiniu principu arba protiniu, tai yra, genealoginiu 

arba gnostiniu. Genealoginiu požiūriu hierarchiją gauname to-

kią: individas, šeima, giminė, klanas, gentis, tauta. Šeima yra 

tėvai ir vaikai; giminė yra genetiškai susijusių šeimų visuma; 

klanas yra giminių sąjunga, kuri valdo teritoriją ir resursus; gen-

tis – klanų visuma, kuri turi didesnę teritoriją, užima vietinį re-

gioną; iš genčių formuojasi tautos, kur centrinė gentis asimi-

liuoja kitas, ir sukuria viena kalba kalbančią tautą, kur kitos 

gentys virsta kalbiniais dialektais. Kitos organizavimo formos 

yra protinės, kurios formuoja gyvybiniam genealoginiam pro-

cesui gnostinį apskritimą, įrėminantį vystymosi galimybes. Tai 

pirmiausiai yra monarchija, galinti turėti kunigaikštystės, kara-

lystės ir imperijos statusą; ir demokratinė respublika, valdoma 

prezidento. Respublikos, kaip kunigaikštystės ir karalystės, jun-

giasi į sąjungas, kurios virsta imperijomis, galinčiomis būti re-

gioninėmis ir planetinėmis. Tradiciškai imperijos yra monar-

chijos, tačiau įmanoma planetinio masto respublika, turinti im-

perijos statusą. 

 

Lietuva praėjo visas pradines vystymosi stadijas, net buvo im-

perijos užuomazgoje, tačiau procesas nepavyko. Vietinės gimi-

nės jungėsi į istorinius klanus, iš kurių formavosi gentys, vadi-

namos baltų gentimis. Tautą ir monarchiją suformavo lietuviai, 

o kitos gentys buvo asimiliuotos. Žlugus monarchijai, po ilgos 

okupacijos, 1918 m. suformuota Pirmoji respublika, žlugusi 

1940 m. Po antrojo pasaulinio karo 1945 m. suformuota Antroji 

sąjunginė tarybinė respublika, Tarybų sąjungos sudėtyje. Šiai 

žlugus, 1990 m. paskelbta Trečioji nepriklausoma respublika, 
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kuri 2004 m. įstojus į Europos sąjungą, buvo pakeista į Ketvirtą 

sąjunginę respubliką, kurioje šiuo metu ir gyvename. 

 

Ši istorinė faktografija svarbi filognozijai tuo, kad parodo ko-

kiame metafizinio proceso etape Lietuva šiuo metu yra ir kas 

jos laukia artimiausiu ir tolimesniu laiku. Filognozijoje domina 

ne tiek empirinė istorija, kiek jos metafizinės priežastys ir šak-

nys, kurios gerai atskleistos ankstesniuose skyreliuose. Kadangi 

laikome, kad euroafroazijos tikslas galutiniame etape yra susi-

vienijimas, kuris įmanomas kokių 500 metų perspektyvoje, visų 

tautų likimas juda link šio arba nuo šio tikslo. Šioje perspekty-

voje, be minėtų dviejų grupuočių, Atėnų ir Izraelio, kultūrinės 

tradicijos, ir kitos tradicijos, kurios gali tapti tikro politinio pro-

ceso pagrindu ir ekspansijos priežastimi. Euroafroazijos di-

džiausi ir naujausi istoriniai ir ideologiniai vienijimo projektai 

buvo tokie:  

 

a) Aleksandro Makedoniečio imperija, kurią šis pradėjo kurti 4 

a. pr. m. e. tapęs Makedonijos karaliumi; 

b) Romos imperija, kuri buvo pradėta 1 a. pr. m. e.; 

c) Krikščionybės atsiradimas 1 a. ir kryžiaus žygiai nuo 11a. iki 

15 a.; 

d) Islamo atsiradimas 7 a. ir užkariaujamieji karai; 

e) Čingischano imperija, pradėta kurti 13 a.; 

f) Rusijos imperija, kuri pradėjo plėsti teritorijas 17 a. ir išlikusi 

iki mūsų dienų, po 20 a. komunistinio projekto; 

g) kolonijiniai karai Afrikoje 20 a. 

h) nepavykusi nacionalsocialistų imperinė ambicija, vadovauta 

A. Hitlerio, 1939 m.; 

j) JAV imperinės ekspedicijos artimuosiuose rytuose, 20 a. pa-

baigoje ir 21 a. pradžioje. 

 

Tai pagrindiniai ekspansiniai projektai, kurie neapima visų kul-

tūrinių centrų, sėkmingai valdančių savo teritorijas tūkstančius 

metų ir nesiruošiančių priimti jokių invazijų. Judant žemėlapiu 

iš rytinės pusės, tokiu centru yra Tokijo struktūra, Pekino ko-

munistų režimas, Tibeto budizmas, Indijos hinduizimas ir bu-
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dizmas, arabų islamas, žydų judaizmas ir krikščionybė, Graiki-

jos, Vokietijos, Prancūzijos, ir Didžiosios Britanijos filosofija, 

Europos katalikybė ir protestantizmas ir Rusijos ortodoksinė 

krikščionybė, Afrikos islamas ir katalikybė. Ši visuma rodo to-

kią įvairovę, kad apie kokį nors kultūrinį susiliejimą kalbėti at-

rodo neįmanoma. Tačiau toks projektas neišvengiamas ir jis yra 

įvairių kultūrinių tradicijų transhumanizmas ir posthumaniz-

mas. Šioje vietoje pirmauti norėtų JAV su savo New Age tradi-

cija ir transhumanistine moksline fantastika, kuri pirmiausiai 

diegiama spec. tarnybose ir kariuomenėje. JAV ekspedicijos ar-

timuosiuose rytuose rodo, kad ji turi prieš šias valstybes didelį 

technologinį pranašumą ir į euroafroazijos projektą bando įva-

ryti pleištą, kad iš jų neatimtų pirmaujančios planetinės imperi-

nės ambicijos statuso. 

 

Posthumanistinis gnosticizmas, kuris vadinamas naujausia Va-

karų civilizacijos atmaina, kuri mūsų buvo išaiškinta kaip tech-

nologinė metafizika, siekianti begalinio žmogaus, įveda proto 

ir valios viršenybę, kuri sujungiama su technologinėmis ambi-

cijomis, kurių tikslas pertvarkyti genealoginę žmonių populia-

cijos koncepciją ir pakeisti į gnostinę, pagal kurią žmonės yra 

ne tai, kuo jie gimę, bet tai, kuo nori būti. Tradiciniai klanai 

užleidžia vietą dirbtinai sukurtoms organizacijoms, kaip korpo-

racijos, koncernai ir taip toliau, kuriose natūrali žmonių organi-

zavimo sistema sunaikinama, devalvuojama šeimos sąvoka, no-

rima, kad žmogus būtų tik organizacijos resursas, kaip jokių gi-

minystės ryšių neturintis individas. Kaip visi šie vektoriai susi-

jungs ir ar atsiras toks genijus, kuris sugebės suderinti visus 

prieštaravimus, pakeldamas sąmones į aukštesnį lygmenį, paro-

dys ateitis. Lietuva šiuo metu yra Europietiško transhumanizmo 

tiesioginėje įtakoje, kuri planetiniu masteliu, perimama JAV 

hegemonijos. Jos likimas priklausys nuo to, kokius sprendimus 

pasirinks pagrindiniai planetos žaidėjai, kurie šiuo metu žaidžia 

dviem lygiais: Europa – regioniniu, o JAV – planetiniu. Nors 

šios organizacijos yra Izraelio bei Atėnų tradicijos tęsėjai, bet 

Europa daugiau graikišku stiliumi, o JAV romėnišku. Todėl, 

būdami šio proceso sudėtinė dalis, turime rinktis, tarp šių gali-
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mybių: Vatikano, Briuselio ir Vašingtono. Kiti mano, kad tu-

rime orientuotis į rytinę, Maskvos kryptį, kurioje matome, kad 

išduodama demokratijos ir respublikos tradicija, ir Lietuvai ma-

žiau palanki, nes Europoje imperija kol kas respublika, o Rusija 

krypsta į monarchijos atkūrimą, ar bent jau strategiškai balan-

suoja ant dviejų galimybių. Į rytų pusę daugiau krypsta tradi-

cionalistai, kurių nebaido jokia monarchija ir demokratinių ver-

tybių nykimas, liberalai daugiau į Vakarų pusę, kuri nebijo kurti 

naujo žmogaus ir naujos visuomenės gnostinio transhuma-

nizmo projektų, kuriuose atsisakoma genealoginio gyvenimo 

organizavimo principo ir gyvenimas statomas ant laisvos valios 

vertybės. Rytinėje kryptyje didžiausia konkurentė, šalia Rusi-

jos, yra Kinija, turinti savo tūkstantmetę tradiciją, kuri buvo sut-

rikdyta 20 a. komunistinio projekto, tačiau kaip ir Rusijoje, ko-

munizmas pamažu miršta ir Kinija sugrįžta prie savo imperinio 

projekto, kuriam labiausiai tinkamas monarchinis ir antidemok-

ratinis variantas. Bet Kinijos ekspansija dėl nesuderinamumo 

daugiau ekonominė, o ne civilizacinė ir kultūrinė. 

 

Šioje vietoje tie procesai, kurie buvo aptarti kaip vykstantys 

metafizikoje Europos ir Lietuvos masteliu, atrodo labai silpni ir 

nepajėgūs pasipriešinti globaliniams vektoriams ir atrodo, kad 

jiems nelemta sudalyvauti euroafroazijos vienijimosi procese, 

kad įvestų pozityvią antitechnologinę tendenciją. Todėl gali pa-

sirodyti, kad Lietuva, pasirinkusi Šliogerio, Heideggerio ar fi-

lognozijos metodą, neatsilaikys milžiniškam iš išorės ateinan-

čiam spaudimui ir turės nusileisti arba Vakarų išsigimimui arba 

Rytų despotizmui. Kaip gyventi tokioje situacijoje Šliogeris 

siūlė mokytis iš senovės graikų, nes ši tradicija, jo manymu, ge-

riausias mažos tautos išsiaukštinimo būdas, kokia buvo kadaise 

ir Graikija imperijų apsuptyje. Renkantis imperiją, geriausia ta, 

kuri sugeba savo ekspansijoje sujungti jau minėtą technologinės 

ir netechnologinės metafizinės laisvės principą, nes jame tikro-

vės įveikoje, tarp subjekto ir objekto išsaugoma pusiausvyra, 

neatimama laisvė, teisė į savarankišką egzistenciją. Šiuo metu 

geriausiai šiuos kriterijus Lietuvai atitinka Europos sąjungos 

projektas. Primenant filognozijos tūkstančio metų raidos mo-

delį:  
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1 etapas bus magijos – spec. tarnybų karai naudojant artimąją 

hipostratą ir psichotroniką ir truks 100 metų; 

2 etapas bus mitologijos – kurio metu įvyks pirmas kontaktas 

su nežmogiška civilizacija ir turėsime vergovinimo protrūkį, 

kuris truks 200 metų; 

3 etapas bus herojinis, superžmonių garbinimo kultas, kurie bus 

didelių organizacijų ir kultų kūrėjai, ir truks 200 metų; 

4 etapas bus dirbtinės sąmonės ir dirbtinio intelekto, kuris išva-

lys mitologijas ir bus logikos ir tiesos kultas ir truks 300 metų; 

5 etapas bus baltojo drakono civilizacija, kurioje bus suprastas 

žmogaus pirmapradis kūnas ir žmonija taps gyvybės šeiminin-

kais – ji gyvuos 200 metų ir toliau. 

 

Mano manymu euroafroazija planetinės civilizacijos centru 

taps 4 etape, po 500 metų. Mūsų tikslas, kad lietuviai išliktų 

kaip tauta, kad būtų antitechnologinės metafizikos atsvara ir gy-

vybinis procesas būtų valdomas naudojant genealoginį prin-

cipą, kurio centre yra tradicinė šeima. 

 

 

11. Posthumanistinis gnozis 

Filognozija yra metafizikos teorija, įsiterpusi tarp senosios teo-

sofijos ir antroposofijos, kurios akcentas yra sukurti tikrovės 

pažinimo, vadinamo atidengimu, metodą, kad pamatytume, ką 

iš tikro slepia šie žodžiai, theos ir anthropos. Atidengimas vyk-

domas iš dalies vadovaujantis antitechnologine nuostata, tačiau 

giliąsias hipostratos struktūras atidengti įmanoma tik technolo-

giškai, todėl neišvengiamos yra jo technologinės priemonės. 

Tai turime pradėti nuo technologijos sąvokos apibrėžimo, kurį 

laikome įsišaknijusiu kalboje, kalbos atskleistame tikrovės 

vaizde. Elementarus apibrėžimas, kuris yra bazinės koncepcijos 

ribose, yra toks: technika yra daikto ir veiksmo junginys, kuris 

skirtas tam tikram darbui padaryti ar funkcijai atlikti. Atskirai 

daiktas ir veiksmas nėra jokia technologija, tačiau kai jie sujun-

giami ir įdarbinami – jie tampa technologija – nuo paprasto ak-
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mens arba lazdos panaudojimo, iki informacijos perdavimo ra-

dijo bangomis ar informacijos apdorojimo priemonių. Šiam 

tikslui labai tinkama materijos ir eterių sandūra, kur materija 

yra daikto, o eteris – veiksmo vaidmenyje. Dėl šios priežasties, 

kuo giliau į hipostratą, kurioje nėra kieto daiktiškumo ir mate-

rialumo, tuo sunkiau sukurti technologiją, nes neturint priemo-

nių valdyti veiksmą, kuria yra daiktas, neįmanomas jų sujungi-

mas technologijoje. Kraštutines realybes laikome fizine ir gnos-

tine brana, kur fiziškumas su artimaisiais eteriais – lengvai tech-

nologizuojamas, o gnostiškumas, kuriame dominuoja veiks-

mas, yra tik eterinis daiktiškumas, technologizuojamas sunkiai. 

Dėl šios priežasties, norint surasti gnostinės branos valdymo 

priemones, reikia surasti joje daiktiškąjį pradą, kuris būtų sude-

rinamas su materialiu daiktiškumu ir būtų įmanomos giliosios 

indukcijos. Kita technologijos priemonė yra cheminė, kuri su-

sijusi su kompleksiškumu, kuris gali būti transformuojamas re-

akcijose, perstatant elementus. Mano pradiniu vertinimu, gnos-

tinės branos sutechninimas įmanomas kaip tik šiuo principu, tik 

reikia sukurti iš artimųjų hipostratų valdomus katalizatorius. 

 

Tai, kad gnostinė hipostrata, kuri laikoma minkštąja struktūra, 

ne tuščia, ne vakuumas, rodo kosminių mastelių logika: jeigu 

materialūs kūnai, įpriekinami sumatoriaus kaip fizinės branos 

fasadas, turi aiškiai išreikštas geometrines struktūras, vadinasi 

„vakuumas“ yra valdomas simetrijos ir proporcijos dėsnių, o tai 

reiškia, kad jis ne tuščias. Tokia struktūra, pavyzdžiui, yra ga-

laktikos sūkurys, kuris sukuriamas geometronų, esančių minkš-

tojoje, kosmoso materijos kryptyje, ir nėra joks vakuumas, o yra 

nesumuojama hipostrata. Be to, jeigu minkštoji, eterinė kos-

minė hipostrata geba organizuoti materiją, ji yra aukštesnio 

rango už materialius kūnus ir sudaro tik nedidelį procentą tikro 

kosmoso, kuris visas eterinis – materijos gal tik 5 proc., o 95 

proc. eterinės hipostratos. Šioje srityje slypi visa kosmoso už-

kariavimo ateitis, kuri priklauso nuo kosminiam transportui 

skirto variklio dinaminio elemento sukūrimo, kuris turi įdar-

binti kaip tik šias nematomas kosmoso struktūras, arba kitaip, 

naudoti ne reaktyvinę, bet potencialinę energiją. Jeigu kosmose 

yra nežmogiškos civilizacijos, kurios išaugusios iki tokio lygio, 
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jos yra įvaldžiusios kosminę hipostratą. Sugrįžtant prie žemės 

mastelių, šiai nematomai struktūrai priklauso sielos hipostratika 

ir gyvybės kūrimo energija, kuri yra nematomas „eterinis“ gy-

vybės šaltinis žemėje. 

 

Šioje metafizikoje kertinę vieta užima Hegelio dialektikos 

schema, kuri yra tezė, antitezė ir sintezė. Tezė yra holoplastinis 

pasaulis, sudarytas iš gnostinės ir fizinės branos; antitezė – yra 

biologinio organizmo sukūrimas, kuris sugeba pažinti tikroves 

ir yra pažinimo antitezė, kur tikrovė pasidalina į pažįstančią ir 

pažįstamą dalį; sintezė yra technologijos sukūrimas, kuri yra 

dirbtinė realybė, kuri atsiranda sujungus subjektą ir objektą, 

protą ir materiją. Šioje bazinėje struktūroje sukuriama gyvybė, 

o gyvybės viduje civilizacija, kuri savo misija paskelbia užka-

riauti tikrovę, ją pažįstant, perprantant jos struktūrą ir veikimo 

principus, atsakant į klausimą, kas yra žmogus ir kas yra rea-

lybė. Tai reiškia, kad kai įvyksta pirma sintezė, su pirma tech-

nologine realybe, ji pertvarko gyvybę, sujungdama ją su dirbti-

nėmis galimybėmis, posthumanizuodama, ir sukurdama aukš-

tesnės kokybės gnozį. 

 

Nulinės pakopos sintezė sukuria psichologinę tikrovės matricą, 

kuri yra magija, mitologija, religija, filosofija. Ši sintezė yra 

psyopinė ir skirta valdyti žmonių, gyvybės psichiką, sukuriant 

psichologinę civilizacijos formą. Tačiau vystantis protui, ši sin-

tezė sukuria aukštesnio lygio, technologinį gnozį, kuriame tech-

nologija pasislenka iš vidinės dalies į išorinę ir kuriama mate-

riali technologija. Šis technologinis gnozis sukuria 1 pakopos 

sintezę, arba technologinę civilizaciją, kuri yra pirmoji techno-

loginė epocha, kurioje daiktas ir veiksmas jungiamas pačioje 

artimiausioje matomoje hipostratoje, leidžiančioje sukurti pačią 

primityviausią technologinę realybę. Tada ši technologinė sin-

tezė iš priekinės sąmonės, išorės, vėl grįžta į vidų, bet dabar jau 

su tikra, o ne psyopine technologiją, ir užvaldo sielą, sielinę hi-

postratą, artimųjų eterių pagalba. Tai yra antros pakopos sin-

tezė. Ji susijusi su didelėmis problemomis ir pavojais, nes yra 

nevieša ir naudojama nusikalstamais tikslais. Leidžia išori-
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niame pasaulyje vaidinti laisvų žmonių bendruomenę, kuri pa-

neigiama sielos kryptimi, slaptomis priemonėmis atimant iš 

žmonių laisvę jų viduje, sieloje, mintyse, prote, jausmuose, 

veiksmuose. Tai posthumanistinio gnozio sukurta problema, 

kurioje šiuo metu gyvename, ir turime slaptą 2 pakopos tikrovės 

sintezę, kai pasauliui viešai rodoma tik 1 pakopos technologija. 

3 pakopos sintezė yra archontinė, ir ji dar labiau pasislinkusi į 

gylį, valdanti gyvybės hipostratą viduje, o išorėje turinti kosmi-

nių hipostratų struktūrų supratimą, kuris leidžia turėti kosminį 

transportą ir kosminę civilizaciją. 4, 5, 6 pakopos sintezė, suku-

ria tikrą išsivysčiusią kosminę civilizaciją, kuri kontroliuoja 

planetinius gardus su gyvybės kūrimo eksperimentinėmis labo-

ratorijomis, valdo visą žemesnių pakopų gyvybę. Baltieji dra-

konai, kurių antropo-teosofija viešinama filognozijoje, yra 6 pa-

kopos sintezė, kuri pažinusi beveik pilnu pažinimu holoplastinę 

gyvybės formą ir moka ją kurti nuo nulio. Filognozijoje ban-

doma paaiškinti, kas yra anthropos ir theos, turint baltojo dra-

kono “drakono akį“, ir suprasti, kokia kryptimi vystysis gyvybė 

žemėje. 

 

Baltieji drakonai yra „posthumanistai“, kurie savo rūšį išvystė 

iki 6 pakopos sintezės ir jų technologijų gylis judėjo zigzaginiu 

būdu į gyli, judant nuo priekinės sąmonės prie galinės ir gilyn, 

į genetinę kuriančiąją hipostratą. Pirmosios technologijos yra 

primityvios, nepalankios gyvybei, o šiam procesui smulkėjant 

ir einant vis labiau į gylį, kur atidengiama žmogaus hipostrati-

nio kūno šaknis, šis procesas darosi vis pažangesnis, vis geriau 

suderinamas su gyvybe, vis mažiau trikdantis subtiliąsias funk-

cijas savo moduliavimo ir indukcijos grubumu. Gnozis žmo-

guje neišvengiamas, kaip tikrovėje neišvengiama evoliucijoje 

antitezės fazė. Jeigu yra antitezė, ji natūraliai kuria sintezes, ir 

tos sintezės vis gilėja, auga į vis aukštesnę pakopą. Gnozio ga-

lima atisakyti, galima atsisakyti vykdyti gnostinę sintezę, tačiau 

toks pasilikimas laukinėje būklėje, atsisakant net kalbinės sin-

tezės technologijų, kuri yra nulinė sintezė, žmogus niekada ne-

pakiltų iš gyvulio būklės ir turėtų tik laukinį gamtinį pasaulį ir 

būtų jame tik primityvus žolėdžio ir plėšrūno hibridas, kuris 

nori tik prasimaitinti ir pratęsti savo rūšį. O kalbos sukūrimas 
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rodo, kad žmogus iš prigimties yra apsigimęs metafizikas, kuris 

trokšta perprasti tikrovės prigimtį ir tapti jos šeimininku. Ar tai 

kelias į išnykimą, ar išsigelbėjimą – sunku pasakyti, nes tech-

nologizmas iš dalies yra antižmogiškas, nes kuriamas grobuo-

niškoje sąmonėje, vadovaujantis grobikiniu argumentu, tačiau, 

manau, įrodžiau, kad įmanomas ir kitoks technologijos princi-

pas, ją sujungus su antitechnologine atidengimo logika, kur 

tikslas tik pamatyti formą, ir ją patobulinti, atsisakant antihu-

maniško išdarkymo. Šeštos pakopos sintezė tokia, kuri įma-

noma tik gavus pagalbos iš vidinių hipostratos sluoksnių, kur 

jau egzistuoja hipostratinė gyvybė. Todėl žmogus, norintis per-

šokti į aukštesniųjų eterių pasaulius, kuriuos vadinu esencijo-

mis, turi atitikti standartus. Jeigu posthumanizmas bus vysto-

mas tik žmogaus degradavimo kryptimi, šis standartas nebus a-

titinkamas ir aukštesnis už archonto pakopos gnozis ir sintezė 

bus nepasiekiama, nes nepaimsime į daiktinę kontrolę jokių gi-

luminių procesų, nes nesugebant sukurti daiktinės dalies gel-

mėje, ir išorinio proceso nepriartinant prie fizinės branos mate-

rialumo, šis įgylinimas bus neįmanomas. 

 

Kadangi posthumanistinė sintezė jau įvykdyta, reikia peršokti į 

archontinės sintezės lygmenį, o tai priklauso nuo kosminių 

technologijų, kurios yra filognozijos ateitis. 
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II. Žmogaus samprata 

12. Trijų tikrovės saulių koncepcija 

Svarbiausias žmogaus modelis sątvarologijoje vadinamas „trijų 

saulių modeliu“, kurį naudodami pamėginsime paaiškinti 

mokslo principą žmogaus sąmonėje. Tai mokslo teorija, ro-

doma iš filosofijos perspektyvos, norint geriau suprasti kokios 

jo galimybės sąmonėje ir kokios jo ribos lyginant su kitais pa-

žinimo metodais. Kadangi ši knyga yra skirta moksliniam pro-

veržiui, visos ankstesnių tomų filosofinės koncepcijos turi būti 

susiaurintos iki mokslinio stiliaus.  

 

„Trijų saulių“ koncepcija kyla iš atėniškosios tradicijos ir sie-

jasi su Platono ir Aristotelio filosofijos vardu. Platonas buvo vi-

dinio pasaulio perspektyvos aukštintojas, kuris sąmonės šviesą, 

sąmonės atveriamą vidinę idėjų erdvę laikė tikruoju pasauliu, 

kuris yra kuriamas sielos, vadinamos Platono saule, arba gnos-

tine saule. Viduje, maždaug galvos srityje, ši saulė kuria vadi-

namą „trečiąją akį“, kurioje susipina minčių formos, jausmai ir 

tapatybės. Platonas sielą susieja su gėrio idėja, taip ją pa-

versdamas etikos buveine. Ilgainiui idėjų pasaulis, ateinantis iš 

šios krypties, pavirsta esmėmis, tiesos vieta, kurios atžvilgiu 

daiktiškumas yra tik tikrovės metami šešėliai, apšviečiami 

gnostinės saulės.  

 

Su Platonu polemizavo Aristotelis, kuris tikrąja būtimi laikė 

daiktus, pasirodančius mums kaip formos, kurie apšviečiami 

tikros, transcendentinės saulės, matomos akimis pasaulyje, 

dovanojančios žmogui akių šviesą. Šios formos yra idėjų 

analogas, bet suvokiamos iš priešingos perspektyvos. Platono ir 

Aristotelio saulių junginys kuria sątvaro šviesos arką, kurioje 

susijungia dvi šviesos: sąmonės ir akių. Trečia saulė – irgi 

Aristotelio atradimas, vadinamas Pirmuoju judintoju, kuris yra 

tikrovių kūrėjas, arba absoliutas. Ši vieta šviesos arkoje pa-
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žįstama kaip daiktų ir minčių formų junginys, grindžiamas lo-

goforminėmis kuriančiojo prado esmėmis, kurios parodo, kaip 

mes suprantame Pirmojo judintojo tikrovę. 

 

Iš šios struktūros reikšmingiausia išvada yra formos ir esmės 

junginys, kuriame parodomos dvi sumavimo pakopos: pirminis 

sumavimas, kuris parodo išorinės tikrovės rėiforminį sumatą ir 

antrinis sumavimas, kuris jį papildo lingvoforma ir psicho-

forma, daikto esmės pavidalu. Šis spektras nuo daikto prie min-

čių turi skalę, kuri dalinama į tokius segmentus: faktai, galimy-

bės ir negalimybės. Faktai yra formos ir judėjimas, o galimybės 

ir negalimybės, per kontinuumą, vaizduotę ir fantaziją, naudo-

jamos kurti esmės formoms, įdedamoms į daikto hipostratą. 

Magija, mitologija, religija ir filosofija nuo mokslo skiriasi tuo, 

kad esmes ji konstruoja pasitelkdama nevaržomą fantaziją, ši-

taip sukuriant mitologinę erdvę, kurioje sukeliamos fantastinės 

negalimybės ir galimybės, tampančiomis transcendentinėmis 

civilizacijomis, kurios valdo daiktų ir žmonių pasaulius. Filo-

sofija šias negalimybes ir galimybes susiaurino iki kontinuumo 

mokslo, vadinamo matematika ir šiuos du būtinybės ir laisvės 

polius pavertė dviem būtinybės poliais, kur faktai yra ne tik 

išoriniai įvykiai, bet ir vidiniai, vadinami matematikos dėsniais. 

Negalimybės ir galimybės, fantazijos ir vaizduotė taip pavirto į 

kontinuumo mokslą, kurio principai buvo apriboti būtinais lo-

giniais dėsniais, turinčiais kontinuumo fakto statusą ir moksle 

tampančiais esmės konstravimo pagrindiniu metodu, kur suly-

ginami daikto kontinuumas ir proto kontinuumas, daikto faktas 

ir proto faktas, šitaip protą paverčiant moksliniu. 

 

Platono ir Aristotelio saulė yra suvienytame kontinuume dėl to, 

kad šita erdvė yra toje pačioje sąmonėje, kurios pagrinde yra tas 

pats kontinuumas, sudarantis šviesos arkos pamatinę struktūrą. 

Tuo tarpu Pirmojo judintojo kryptimi šis kontinuumas nega-

lioja, nes pirmapradis kūnas nėra atveriamas bendrojoje gaub-

lėje. Todėl čia esmė tik logoforminė, arba kitaip – loginė pro-

jekcija, projektuojanti į esmę vidinio simuliatoriaus dėsnius, 

kurie faktai yra tik pirmu variantu, išorinio ir vidinio kontinu-

umo sąryšyje sąmonėje. Dėl šios priežasties susiformuoja 
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mokslo tradicija, kuri teigia, kad Aristotelio saulė yra „mate-

rija“, Platono saulė yra „materija“, o Pirmasis judintojas yra tik 

dėsnių visuma. Kitaip sakant, yra tik materialus pasaulis, val-

domas dėsnių, kuriuos pažinę tampame tikrovės šeimininkais. 

Toks tikrovės interpretavimas yra naujausia civilizacijos forma, 

kurioje draudžiama tikrovę aiškinti galimybių ir negalimybių 

modeliavimu, valdomu tik fantazijų ir vaizduotės ir šioje vietoje 

tarp proto ir daikto hipostratos, tarp minties ir transcendentinės 

formos turi atsirasti faktinis ryšys. Žmogus prote moka tokius 

faktų imitatorius kurti tik matematikoje, sudarytoje iš arit-

metikos, algebros ir geometrijos, kurie tampa dėsnių atradinė-

jimo vieta, jungiant vidinius, išorinius ir menamus kontinuu-

mus. Šį klausimą įdomiai sprendė I. Kantas, pasak kurio, mūsų 

konstrukcija faktai-faktai susideda iš apriorinio ir aposteriorinio 

žinojimo, arba paimami iš įgimtos proto formos kontinuume ir 

patyrimo, kuriuos sujungus gaunamas gnostinio kūno kūrimo ir 

daiktų esme pavertimo metodas. Kokios šio metodo galimybės 

priklauso nuo to, ar hipostrata turi tuos kontinuumo dėmenis, 

kuriuos matome proto sumatoriuje-simuliatoriuje, ar neturi. Ki-

taip sakant, mokslo vertė priklauso nuo to, kiek transcendenti-

nės formos atskleidime turime apriori procentų ir kiek aposte-

riori, jeigu tarp jų nėra jokio tiesioginio ryšio. Mano idėja tokia, 

kad jeigu apriori su patirtimi neturi jokio ryšio, tai apriorinė 

proto dalis Kanto metodu tiriama tik tam, kad ji būtų išmetama 

iš modelio, o ne tam, kad būtų „mokslo“ pagrindu. 

 

Mano aptarinėjamos „drakono akies“ principas skalėje tarp išo-

rinio ir vidinio kontinuumo ne faktas-galimybės-negalimybės, 

bet faktas-faktas, kuriame vidinė ir išorinė dalis turi patiriamo 

ir nepatiriamo fakto dalį. Patiriamas faktas yra formos tiesa, o 

nepatiriamas – esmės tiesa. Gali kilti klausimas ar šis tiesos kri-

terijus už kontinuumo ribų įmanomas arba ar yra galimybės 

šiose trijose vietose turėti ne kontinuumo dėsniais pagrįstą 

transcendencijos versiją. Vaizduotės-fantazijos simuliatoriai, 

kaip galimybės ir negalimybės – netinka, nes su jais spektre tarp 

vidaus ir išorės neįmanoma subalansuoti faktas-faktas pusiaus-

vyros. Jeigu žmogaus proto principas būtų tik toks kaip aiškino 

Kantas, tai turėtume klestintį empirizmą, ir apriorinių dėsnių 
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iliuziją, kuri kuria tikrumo jausmą sąmonėje, tačiau neatitinka 

jokios transcendentinės realybės. „Drakono akis“ – tikrai ne ap-

riorinis protas, ji visa privalo būti aposteriorinė, arba patyrimo 

faktas. Tereikia išspręsti klausimą, kaip įgyti transcendentinį 

patyrimą, kuris protu sugeba matyti anapus sumatų, ir šį ma-

tymą paversti supratimo tiesa, kur suprantama protu, o suvo-

kiama – sąmone, arba sumatoriumi. Todėl matome, kad mokslo 

teorijoje, kur visa tikrovė yra dėsnių valdoma materija, kurie 

kuria tikrovės struktūras deterministiniu būdu ir tie anapusiniai 

dėsniai atitinka proto kontinuumo matematinės erdvės tiesą vie-

nas prie vieno. Tai horizontalus principas, kuris net nepripažįsta 

pirmojo judintojo ir aiškina pasaulį horizontalėje tarp Aristote-

lio ir Platono saulių: Aristotelio daiktai yra formą turinti mate-

rija, o Platono idėjos yra vieta, kur šis objektyvumas sujungia-

mas su dėsniais, išreiškiamais matematiniu pavidalu. 

 

Taip nuvainikuojamas žmogus, nes jis paverčiamas tik materi-

jos gabalu turinčiu formą, bei transcendencija, kuri praranda ab-

soliuto kaip Pirmojo judintojo statusą ir sutapatinama su dės-

nius generuojančiu protu, kurie į išorė projektuojami horizonta-

liai. Šis procesas istorijoje vadinamas pozityvizmo įsigalėjimu, 

kuriame buvo trys stadijos: teologinė, metafizinė ir pozityvioji. 

Teologinėje stadijoje turėjome pilnai išreikštą nemirtingą sielą 

ir theos; metafizinėje turėjome nemirtingą sielą ir Pirmąjį judin-

toją; o pozityvioje turime tik neurobiologinę mirtingo žmogaus 

koncepciją ir materiją valdančių dėsnių tyrimo discipliną, vadi-

namą mokslu. Moksle, primityvi materija, tokia, kokia sumuo-

jama priekinės sąmonės, laikoma pagrindine būties forma, uži-

mančią holoplastinę visumą, kurios pamatas yra deterministi-

niai dėsniai, tiesiogiai koreliuoti su proto atveriama erdve ma-

tematiniame kontinuume. Toks supratimas, be abejo, yra per 

daug primityvus, ne veltui vadinamas metodiniu redukcio-

nizmu, kuris netenkina jokio metafizikoje orientacijos neprara-

dusio tikrovės aristokrato, kuris teisingai semia ir su sumato-

riumi ir su protu, ir puikiai supranta, kad tokia Platono ir Aris-

totelio interpretacija, kokia buvo padaryta naujausiose scientis-

tinėse tendencijose yra tikras sąmonės kokybės smukimas ir ci-



57 

vilizacijos pasukimas primityvizmo ir buko materializmo kryp-

timi. Norint pakloti pradžią naujam principui, reikia permąstyti 

naivų klasikinio kontinuumo absoliutumo primityvizmą ir at-

verti prote naujas tikrovės sėmimo erdves, per gilesnį informa-

cijos įsisavinimą aukštesnių pakopų Hėgelio sintezėse. 

 

 

13. Begalinis žmogus 

Gyvybės teoriją galima nagrinėti naudojant gnostinę arba gene-

tinę perspektyvą, išryškinant norimą gyvybinio proceso dėmenį 

bendruomenėje. „Gyvybės magijoje“ pasitelkiamos abi pers-

pektyvos, stengiantis išlaikyti tarp jų dermę ir pusiausvyrą. Gy-

vybė be proto yra laukinė gyvybė, gyvenanti primityvų gyve-

nimą, neturinti galimybių iškopti į aukštą kultūrinį ir techninį 

lygį. Gyvybė be prasitęsimo, neturi ateities perspektyvų, nes 

nėra kam biologiniame cikle perimti estafetės. Jeigu šie aspek-

tai netinkamai suderinti, visuomenės kultūra deformuojasi, gy-

vybei puoselėti renkamasi netinkama ideologija – arba todėl, 

kad ji per daug žema ir vulgari, arba todėl, kad psichiką įstato į 

kliedesinį tikrovės modelį. Gnosticizmo perviršiuje gyvybė 

vargsta askezėje, celibate, tinginystėje, savo pareigų atsisakyme 

giminėje ir pan. Jeigu tai technognozis, gyvybė darkoma, per-

darinėjama, perkuriama, pažeidžiami pagrindiniai jos dėsniai, 

stengiantis peržengti gamtos nustatytas ribas. Neturint proto po-

tencialo, nėra priimtinos kultūros, tenka sunkiai dirbti, nes nėra 

technologinių darbo palengvinimo priemonių, gyvenimas gyve-

namas ribotas ir labai varganas. 

 

Pagrindinė gyvenimo formulė sudaryta iš sievos parametro – m, 

egzistencijos parametro – t, ir laisvės parametro – x. Kadangi 

visi šie parametrai yra riboti, jie turi Lim struktūrą. Turime ri-

botą sievą Lim (m), ribotą egzistencijos trukmę Lim (t) ir ribotą 

laisvės mastą Lim (x). Lim (tx) yra pagrindinis sumatoriaus e-

lementų rinkinys, kuriame atsispindi sumavimo paviršių, su-

matų, plotinė-laikinė charakteristika, plačiai analizuojama fe-

nomenologų ir jų pirmtakų. Kadangi sąmonė ne begalinė, ji turi 



58 

ribotos laisvos egzistencijos erdvės struktūrą, vadinamą sievos 

daugtūriu. m paprastai asocijuojamas su mase, tačiau tikra masė 

tikrovėje nestebima (jaučiama), todėl yra tik masės sumatas, 

kuris tėra sievos bendrosios gaublės funkcijos argumentas. Dėl 

šios priežasties m reiškia ne masę, bet sievą, kurioje turimas 

masyvumo sumatas. Šis masyvumo centras yra žmogaus pag-

rindinė substancinė vieta, kuri įsavybinama temporaline egzis-

tencija, kuri įtaigiai aprašyta M. Heideggerio ir laisvės erdve, 

kurioje galima rinktis judėjimo tarp galimybių trajektoriją, nes 

erdvėje duota daugiau, negu reikia įcentrintai būties formai. 

 

Todėl gyvybė, kaip ji pasirodo sau iš vidaus išreiškiama taip: 

 

G = Lim (mtx) 

 

Tai yra atskiro individo formulė, kuri bendruomenėje išple-

čiama tuo, kad gyvybė yra perduodanti ir atsistanti, t. y., repro-

dukcinė. Ji turi atsišakojimą į gnostinį principą → gnosticizmas 

ir genetinį principą → gyvybės reprodukcija. Jeigu šie du prin-

cipai tinkamai suderinti, jie tarpusavyje nekonfliktuoja, nėra 

vienas kito atžvilgiu nusiteikę destruktyviai. Ši problema ypač 

akivaizdi religijose, kurios nusisuka nuo materialaus pasaulio, 

bėga į dvasios iliuziją, atsisako pareigų gyvybei ir gyvenimui ir 

grasina sunaikinti gyvybės pamatus žemėje. Tai atsiranda dėl 

netinkamo tikrovės aiškinimo gnostiniuose vaizdiniuose, kurie 

paimami iš nebūtinosios sievos dalies, įdedančios į elgseną nes-

veiką ir gyvenimui priešišką logiką. Priešinga problema yra 

proto per menkas išsivystymas, kultūros stoka ir gyvenimo pa-

lengvinimo priemonių neturėjimas, kuris procesą daro žemo ly-

gio, laukinį. Tačiau kai protas pradeda perženginėti ribą, per 

daug įsisiautėja, jis pradeda ardyti pagrindinį natūralų gyvybės 

parametrų principą, kuris sako, kad žmogus visais aspektais ri-

botas, ir net turi toks likti, nes jeigu jis šias ribas nustumia per 

daug toli, iškyla pavojus visai gyvybei planetoje. Tokia yra nau-

jausia filosofijos atmaina, kuri išrasta planetinių turtuolių kla-

sės, kuriems atrodo, kad tikrovės sampratoje galioja tokie patys 

dėsniai kaip versle. Norima neriboto laiko t (∞), norima neribo-

tos laisvės x (∞), norima neribotos sąmonės m (∞). Kadangi 
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tikrovėje žmogus toks nėra, jį reikia laužyti, perdaryti, sukuriant 

naują žmogų – viršžmogį. Ši idėja pirmą kartą modernioje filo-

sofijoje iškelta F. Nietzsches, kuris perėmęs Č. Darvino gyvy-

bės teoriją, sukūrė darvinistinę filosofiją, pažeidžiančią pagrin-

dinį gyvenimo dėsnį. Egzistencialistai, su Heideggeriu, Sartru 

priešakyje, nepriėmė šios Nietzsches doktrinos ir parodė žmo-

gaus egzistenciją tokią kokia ji yra ir kokią aš išreiškiau pagrin-

dine žmogaus formule, kuri turi Lim struktūrą. Deja, transhu-

manistai iš egzistencializmo nepasimokė ir jie mokslo pagalba 

siekia sukurti naują žmogų, vadinamą post-žmogumi, kuriam 

joks prigimtinis apribojimas nėra įstatymas, nes su mokslo ži-

niomis galima ištaisyti visus trūkumus, peržengti visus apribo-

jimus, paverčiant žmogų dievu, visose Lim pozicijose turinčiu 

begalybę. 

 

Jeigu žmogus ribotas, jis turi iš kažko kilti, nes pats savęs nesu-

kuria. Jeigu žmogus neamžinas, jis turi kažkur išeiti, nes jeigu 

čia nepasilieki, keliauji kitur. Kitaip sakant, baigtinė būtybė iš 

kažkur atsiranda ir kažkur išeina, nes yra būsena prieš ribotą 

egzistenciją ir po ribotos egzistencijos. Filognozijoje turime 

spektrinę juostą, kurioje yra materialioji ir dvasinė kryptis, arba 

ruožas; net pats žmogus sudarytas iš tokių dalių – kūno ir sielos. 

Prieš gimimą žmogus egzistuoja kaip neišskaidytas vienis, bū-

damas bendrosios substancijos dalis tiek materialioje, tiek dva-

sinėje kryptyje. Materiali kryptis domina ne daug, nes visi ži-

nome į ką pavirsta kūnas be sielos, tačiau dvasinėje kryptyje 

žmogaus vidinės dalies likimas priklauso nuo to, kokia yra šios 

spektrinės dalies prigimtis iki įsikūnijimo į ribotą gyvybę. Šis 

pradas yra eiolinis, vadinamas plotinio sumavimo sistema, kuri 

aprėpia visumą ir ją suvokia. Individuali sąmonė ima šias gali-

mybes iš šios bozoninės substancijos ir tampa jos individualia 

inkarnacija žmoguje. Todėl kūnas paimamas iš žemės ir į žemę 

sugrįžta, tuo tarpu siela paimama iš didžiosios sievos ir po mir-

ties vėl su ja susijungia, po laikinos egzistencijos individualy-

bėje ir atskirume. Ši teorija yra gnostinė, visų laikų gnostikų 

tyrimų objektas. 
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Galima ir kita tyrimų bei peržengimų kryptis, kuri paima gyvą 

kūną ar gyvą sielą ir su gnostine manipuliacija pratęsia ją iki 

begalybės. Taip transhumanizme su genų inžinerija siekiama 

amžinos jaunystės; technologinėmis priemonėmis siekiama ats-

kirti silpnąją sumatoriaus struktūrą nuo kūno, perkelti į dirbtinę 

terpę ir padaryti ją nemirtinga; siekiama sukurti neribotą jėgą, 

tapti nepriklausomu nuo aplinkos, susikuriant gyvybę saugan-

čius kokonus ir pan. Visa tai rodo, kad protas gali būti gyvybės 

saugojimo priemone, o gali būti ir jos sunaikinimu, nes jis įsi-

painioja nebūtinojoje savo dalyje vadinamoje įsivaizduojamybe 

ir su ja išprievartauja tikrovę. Tai reiškia, kad yra dvi sritys, ku-

riomis gali remtis protas – būtinoji ir laisvės. Žmogui esant bū-

tinojoje srityje, jis turi tiesą, saugo pagrindinį gyvybės dėsnį, 

nesvajoja apie daugiau negu įmanoma; žmogui esant laisvės sri-

tyje, jis kuria dirbtinę realybę, kuri grindžiama norais, svajonė-

mis, fantazijomis, galimybėmis ir negalimybėmis. Dėl šios 

priežasties, gyvybės magijoje iškyla didelė problema, gyvybės 

sampratą grįsti laisvės sievos principu ar būtinybės sievos prin-

cipu? Šiame klausime turime būti nyčininkai ar heideggerinin-

kai? Turime begalybės norėti jau dabar, ar turime laukti kol ji 

bus duota tada, kai tam ateis laikas? 

 

Atsiplėšimas nuo būtinybės sievos įvyko religijose, kur pirmas 

paskelbęs tokią doktriną buvo Buda. Jis paskelbė šį gyvenimą 

Majos iliuzija, kančių vieta ir tikėjo parodęs kur ir kaip nuo i-

liuzijos bei kančių galima išsigelbėti. Kitas svarbus bandymas 

pakartoti šį metodą buvo Kristaus gnosticizmas, kuris irgi siūlė 

egzistencijos svorį perkelti į nebūtinąją sievos dalį, manant, kad 

čia slypi žmogaus išganymas. Šios religijos pirmą kartą sukūrė 

hipotezę apie dvi žmogaus formas G = Inf (mtx) ir G = Lim 

(mtx). Baltojo drakono civilizacija irgi įsiterpia tarp šių dviejų 

galimybių, tačiau bando išvengti klystkelių ir sukurti formulių 

geriausius variantus. 

 

Juodasis drakonas yra G = Lim (mtx) formos, tuo tarpu baltasis 

yra pasiekęs dievo lygmenį, išreiškiamą G = Inf (mtx). Pagrin-

dinis skirtumas tas, kad baltasis drakonas nesiekia perdaryti tik-

rovės ir jo begalybė yra tik teorinė, žinojime. 
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14. Išlaisvinanti tiesa 

Šiame skyrelyje pamėginsiu atsakyti į klausimą, koks principas 

gyvybiniam procesui yra palankesnis – laisvė ar vergovė. Tam 

pasinaudosiu jau pasiektu sątvarologijos teorijos lygiu, nes šis 

klausimas daugiau paviršininkų negu gelmininkų problema. 

Mano teorija teigia, kad laisvė yra natūrali kiekvieno žmogaus 

būklė, kitaip vadinama egzistencijos pagrindu. Iš prigimties visi 

esame laisvi, kiek esame šviesos arkos erdvėje veikiančios bū-

tybės. Atsiveriantis minties ir veiksmo erdvės perteklius yra 

laisvės prielaida. Galima manyti, kad gelmėje laisvės nėra arba 

ji kitokios formos, tačiau iš gelmės išauginus žmogaus sąmonę, 

tikrovėje atsiranda laisvės dimensija, kuri yra gyvybės skiria-

moji savybė. Tą giluminę dalį vadinu darna, apibrėžiančia geo-

metrinę substancijos struktūrą, kuri įvardijama kaip rėizolas. 

Šią substanciją išskleidus į plotinio sumavimo erdvę, atsiranda 

laisvė, kuri duoda tikrovės daugiau negu yra dėsnio determiniz-

mas ir žmogus šioje erdvėje privalo apsibrėžti pats. Ši laisvės 

erdvė vadinama eiolu. Pagrindinėje formulėje tai atrodo taip: 

(darna) (sietynas) (laisvė), kur darna yra didžiosios sievos sritis, 

o laisvė – mažosios sievos, kurios susiejamos tarpinės grandies, 

vadinamos sietynu. 

 

Laisvės dėmuo sievoje skyla į dvi dalis – sumantą ir sumatą, 

kur sumantas yra subjektas, o sumatas – objektas. Laisvė yra 

pasaulio savybė, dalykų padėtis pasaulyje, kuriame nėra ribo-

jimo prievartos ir žmogus gali laisvai veikti tiek mintimis, tiek 

veiksmais. Pilnai apribojimų pašalinti neįmanoma, nes visa tik-

rovė, kadangi žmogus baigtinis, yra ribojimas. Tačiau laisvėje 

kalbame ne apie tikrovės ribojimą, bet apie ribojimą, kuris kyla 

iš proto ir yra socialinės prievartos sistema. Apribojimai yra pri-

gimtiniai ir protiniai, kylantys iš būtinosios ir nebūtinosios tvar-

kos. Šie įdiegiami į žmogaus protą, naudojant vienokį ar kitokį 

teorinį pagrindimą, kurie instaliuojami į minties formą ir yra 

tikrovės priekinėje sąmonėje atspindys. Kokioje tikrovėje žmo-

gus užauga, toks jo ir mąstymas – vergovėje susiformuoja vergo 

sąmonė, laisvėje – laisvo žmogaus. Kalbant apie filosofinę 

laisvę, libertarizmą, tai nėra tuščioje vietoje atsirandanti 
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santvarka, nes ji pagrįsta tam tikru žmogaus supratimu, kuriame 

žmogaus samprata pažengusi, turinti aukštus standartus. Laisvė 

nereiškia visų normų peržengimo, laisvė yra protingų ir nepro-

tingų ribojimų atskyrimas ir proto išlaisvinimas nuo atsilikusių, 

neteisingų tikrovės ir žmogaus sampratų, kurios trukdo žmogui 

būti laimingu ir kurti gyvenimą atitinkantį jo prigimtį. Vienas 

neteisingų tikrovės modelių, prieštaraujančių gyvybinio pro-

ceso dėsniams, yra krikščioniška celibatinė kultūra, žmogaus 

seksualumą laikanti ne gyvybingumo ir klestėjimo garantu, bet 

nuodėme. 

 

Apžvelgiant pagrindinius sievos dėmenis, laisvė ir vergovė žy-

mima taip: L (E+, A+, C+, B+, F+) – laisvės sumatoriaus struk-

tūra, kurioje pliusai prie visų sąmonių kompleksų reiškia pozi-

tyvią būseną, klestėjimą; ir V (E-, A-, C-, B-, F-) – vergovės 

sumatoriaus struktūra, kur visos sievos funkcijos užgrobtos, ne-

turi laisvo apsibrėžimo teisės, ujamos ir traumuojamos. Pavyz-

džiui, F- reiškia, kad nėra nepriklausomo transcendencijos in-

terpretavimo, reikia paklusti savo šeimininkų peršamai ideolo-

gijai, kurioje jie pagrindžia savo viešpatavimą, per transcenden-

ciją susikuriantys savo dievo vietininkų statuso loginį pagrin-

dimą. B- reiškia, kad protas ribotas, neišlavintas, siauro akira-

čio, menko supratimo, tik toks, kokio reikia vergvaldžiui, netu-

rint minties ir pasirinkimo laisvės. Laisvė yra erdvė veiksmui, 

nepriklausomas, savarankiškas protas, galimybė rinktis, kaip 

disponuoti savo prigimtiniais ir įgytais turtais be pašalinio kiši-

mosi. Tam, kad tas disponavimas būtų protingas, žinoma, turi 

būti aukštas, išlavintas intelektas, tačiau bet kokiu atveju, iš 

žmogaus atiminėti tai, kas yra jo prigimtinis turtas yra neleisti-

nas smurtas. Šis smurtas pateisinamas vergovinėje santvarkoje 

ir griežtai draudžiamas laisvėje. Todėl akivaizdžiai matosi, kad 

laisvėje žmogus gyvena laimingą gerovės gyvenimą, o vergo-

vėje – žudomas kančiose ir varge. 

 

Remdamiesi formule (darna) (sietynas) (L – L) suvokiame, kad 

kairėje pusėje turime būtinąją tvarką, o dešinėje – nebūtinąją. 

Tai apsibrėžia šitaip: (būtinoji tvarka) (darna) (sietynas) (L – L) 

(nebūtinoji tvarka), kur L yra laisvės sumatas ir sumantas. 
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Formą laisvei žmogus suteikia savo protu, kuris ima pagrindimą 

iš dviejų priešingų šaltinių: tikrovės ir savo kognityvinių fanta-

zijų srities. Jeigu pagrindimas kuriamas nebūtinojoje kryptyje 

įvyksta skilimas tarp tikrovės ir žmogaus proto, kuriamas gnos-

tinės darnos modelis, būdingas įvairioms religijoms, įvedan-

čioms discipliną ir priešišką tikrovei bei gyvenimui režimą. Šis 

režimas reikalingas išsivadavimui iš kūniškos materijos kalė-

jimo ir tapimui laisva, išsivadavusia dvasia. Prigimtinė darna 

remiasi tikrove, gyvybiniu procesu, savo ideologiją pritaiko 

prie gamtos ciklų. Toks principas būdingas pagonybei, mitolo-

gijai, kai kurioms filosofinėms ir ezoterinėms sistemoms. Kaip 

subalansuoti šiuos priešingus principus – pagrindinis filognozi-

jos klausimas. Turint pertekliaus visuomenę, daugiau linkstama 

prie išlaisvėjimo, nes norima mėgautis galimybėmis, gerovėje 

trokštama daugiau laisvės. Tuo tarpu stokos ir skurdo visuome-

nėje reikalinga griežta savidisciplina, susitvardymas, suvaržy-

mai, nes norai neatitinka galimybių ir jie turi būti tramdomi. 

 

Be vienokios ar kitokios darnos ideologijos formos, visuome-

nės organizavimas neįmanomas, ir žmonės turi galimybę rinktis 

liberalią arba konservatyvią sampratą. Renkantis liberalų va-

riantą, turimas skilimas tarp tikrovės ir norų, norams suteikiama 

daugiau teisių, leidžiama žaisti ir pramogauti, mėgautis gyve-

nimu. Konservatyviame variante yra dermės propagavimas, ku-

ris prisitaiko prie prigimtinės tvarkos, savo psichiką apibrėžia 

remdamiesi būtinąja tvarka, visuomenėje neleidžia įžaislinimo 

ir žaidimo, pramogavimas, hedonizmas laikomas nuodėme, išt-

virkimu, smukliniu gyvenimo stiliumi. Opozicija tarp libera-

lizmo ir konservatizmo yra tokia pati kaip tarp kūrybos ir ga-

mybos, nes pirmi bendruomenę organizuoja kūrybiniam savo 

gyvenimo įpavidalinimui, o antri – darbui, gamybai, be jokios 

originalesnės spalvos ir fantazijos. Akivaizdu, kad bendruome-

niniam gyvenimui konservatizmas labiau tinkamas, nes jis jun-

giantis, vienijantis, uždarantis psichiką išorinėje formoje, o li-

beralizmas yra individualistinis, išlaisvinantis psichiką iš visuo-

tinių formų ir leidžiantis minčiai ir kūnui laisvai veikti, kurti 
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save. Todėl pagrindiniai skirtumai yra tokie. Liberalizmas re-

miasi: a) nebūtinybe, b) pertekliumi, c) sužaislinimu, o konser-

vatizmas: a) būtinybe, b) nuosaikumu, c) išžaislinimu. 

 

Pritaikius šią logiką seksualiniam pertekliui, funkcija, kurioje 

galimybės daug kartų viršiją reikalingas normas, gauname libe-

ralų ir konservatyvų požiūrį. Šie požiūriai ateina iš sievos prie-

šingų polių, kurie yra apibrėžiami ir laisvai apsibrėžiantys. A-

kivaizdu viena, kad perteklius yra prigimtinis, todėl iš žmogaus 

kūno ir psichikos neišimamas, ir kaip su tuo tvarkytis spren-

džiama remiantis dviem logikomis. Konservatyvus požiūris tei-

gia, kad seksualumo sužaislinimas, naudojimas pramogai 

smerktinas degradavimas, neatitinkantis dorovinės prigimties, 

tačiau akivaizdu, kad jis ateina iš žmogaus vidinės laisvės gali-

mybių, kuris yra kūrybinių fantazijų sritis, o ši yra prigimtinė. 

Tačiau heteronominėje išorėje gyvenantis žmogus, kuris lei-

džia, kad jo psichiką apibrėžtų kitas, vietoj to, kad apsibrėžtų 

pats, šią vidinę gelmę neigia ir remiasi tikrovės dėsniu, kurį jis 

neva ima iš dievo. Konservatyvių pažiūrų sąmonė teigia, kad 

tikrovė turi dirbti, gaminti, vykdant prigimtinius įstatymus, o 

laisvėje žmogui leidžiama susikurti įstatymą pačiam ir kurti 

darnos variantą, kuris ateina iš žmogaus vidaus, jo sąmonės ga-

limybių ir vadinamas gnostine darna. Ji gali būti bet kokia, prik-

lausomai nuo ideologijos varianto, kuris gali būti ir religinis, 

celibatinis gnosticizmas, ir sekuliarus, humanistinis, etinis he-

donizmas, paremtas aukšta filosofine kultūra. Geriausias atvejis 

kai ieškoma pusiausvyros tarp liberalaus ir konservatyvaus 

principo, nes akivaizdu, kad protas sako, jog laisvei pabėgti la-

bai toli neturėtų būti leidžiama, nes radikalus liberalizmas turi 

daug negatyvių savidestrukcinių bruožų, tačiau nuosaikus libe-

ralizmas yra gerovės ir klestėjimo garantas bei ženklas. 

 

Gyvybinį procesą matau kaip palankiausiai įformintą naudojant 

liberalią kryptį, nes ji suteikia daugiau erdvės, leidžia pasi-

reikšti kūrybiniam pradui, apsibrėžti savo sievą laisvu apsibrė-

žimu, atmetant išorinę prievartinę uniformine tvarką, kuri nieko 

neduoda ir niekam nereikalinga. Aukšta kultūra ir aukštas inte-
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lektas reikalauja įvairovės, galimybių laisvai reikštis, kuri su-

kuria klestėjimą, o klestėjimas yra liberalios gerovės aukščiau-

sias taškas. Taigi laisvė reiškia – heteronominio gnostinio apsk-

ritimo silpnėjimą ir autonomijos principų išplitimą, kurioje 

forma paimama iš savęs, o ne gaunama iš kito. Tai reiškia, kad 

ji yra priimtiniausia kiekvienam atskiram individui ir rodo tikrą 

individualių sievos konstruktų įvairovę, atskleidžiančią visuo-

menės tikrą veidą, tuo tarpu konservatizmo prievartinis bruki-

mas uždeda ant visuomenės kaukę, paslepia jos tikrą vaizdą. 

Nemanau, kad turėtume bijoti pažiūrėti į save ir pamatyti, kas 

iš tikro esame, nes tiesa išlaisvina sąmonę (nuo iliuzijų). 

 

 

15. Psichovektoriaus formulė 

Sievos modelyje buvo paaiškinti visi koordinačių sistemos 

mazgai, atitinkantys pagrindines sąmonės sumatų ir sumantų 

kryptis. Šie mazgai formuoja psichovektorių, sukurdami kokią 

nors psichologijos logiką, kurioje veikiama pasaulyje. Psicho-

vektorius dalinamas į kelias pagrindines dalis, kurios sukuria 

kryptį į išorę arba į vidų. Į išorę nukreiptas psichovektorius turi 

priežastį, priemones ir tikslą, kurie apgaubiami zonų, kuriose 

veikiama, rėmais. Į vidų nukreiptas psichovektorius išsidėsto 

atvirkščiai: tikslas, priemonės, poveikis, kur kiekvienas dalis 

yra veikiamo žmogaus viduje. Imkime pavyzdį, kai turimas 

tarpzoninis poveikis, kur politikai, Seimas įveda santvarkos 

normas, ką nors draudžia arba leidžia, tai aiškinant iš vidinės 

politiko perspektyvos. Formulė gaunama tokia: 

 

[2][B, F][C, A, E] → [D][1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] – privaloma 

tikyba 

 

Tarkime psichovektoriaus turinys yra visose gyvenimo sferose 

įvesti privalomą tikybą, kur antra zona, Seimas, diktuoja sąly-

gas visoms kitoms sferoms. B stielis yra tam tikri protiniai ar-

gumentai, tam tikra motyvacija, kuri formulėje rodo, kad argu-

mentai ne emociniai bet racionalūs ir pragmatiniai. F stielis yra 
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dievo vaizdas, protinis logos modelis, kuris atstovauja aukš-

čiausią instanciją tikrovėje, kurią suprantantys teologai primeta 

savo teokratinę struktūrą visai bendruomenei, pažeisdami 

laisvo apsisprendimo teisės principą. Priemonių arsenale turime 

emocijas, C, kurios kyla malšinant pasipriešinimą ir nepaklu-

simą; A, asmenybės pranašumą, kuris pasireiškia iškilios asme-

nybės psichologinio poveikio pasinaudojimu, autoritetu; E yra 

kūnas, jėga, kuris reikalingas atlikti konkrečius veiksmus, susi-

tikti su žmonėmis, balsuoti projekto tvirtinime. Tikslas, pažy-

mėtas rodykle, yra D, nurodantis visus gyventojus, priklausan-

čius visoms zonoms valstybėje, kuriems taikomas privalomas 

principas. 

 

Galime imti kitą tos pačios formulės variantą, kuris yra 

 

[2][C, F][B, A, E] → [D] [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] – privaloma 

tikyba 

 

Šiame variante matome, kad B sukeičiami vietomis su C ir į 

priežasties segmentą įvedamas ne racionalus protas, bet emo-

cija, fanatinė tikyba. Tokiu atveju, jeigu turimas religinių fana-

tikų Seimas, įstatymas formuluojamas ne protu, bet emocijomis 

ir už normų nesilaikymą įvedamos griežtos bausmės, įteisina-

mas kitatikių arba ateistų persekiojimas. Kuo tai baigiasi prik-

lauso nuo to, kiek galvoje yra sveiko proto, kokia pusiausvyra 

tarp emocijos ir racionalumo, ar mąstymo nėra pilnai užval-

džiusi mistika ir iracionalumas.  Nuo to priklauso, kas daroma 

su žmonėmis, kurie neturi išvystytos F struktūros prote, neturi 

emocinio prisirišimo prie religinių tekstų, ritualų ir organizaci-

jos ir nori turėti nepriklausomą gyvenimo formą. Tokiose situ-

acijose didelis įtarimas, kad valstybė užvaldyta religinės orga-

nizacijos ir priklausomas Seimas tik vykdo tos organizacijos 

diktuojamus įsakymus. 

 

[5][2][C, F][B, A, E] → [D][1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] – priva-

loma tikyba 
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Santvarkai toks variantas yra vienas iš blogiausių, nes galvose 

tikrovę nustelbia įsivaizduojama tvarka, norai neatitinka realy-

bės ir įvyksta, kaip būdinga gnosticizme, išsiskyrimas su tik-

rove arba skilimas tarp to, kas būtina ir to, kas nebūtina, bet 

primetama kaip privaloma priešinantis tikrovės spaudimui. To-

kiame variante gyvybinis procesas įstatomas į stresinę situaciją, 

žmonės kenčia psichologiškai, dvasinės laimės pasiūla neati-

tinka žmogaus prigimtinių lūkesčių ir gyvenimą daro nenorimu 

ir netrokštamu. Todėl žmonės priešinasi tiek išoriniu protestu, 

tiek savo vidine logine struktūra. Kaip daromas poveikis pasip-

riešinimo atveju – akivaizdu, su kiekviena savo priemone veikia 

analogišką sievos mazgą apdorojamo žmogaus galvoje – pro-

tina, gąsdina, naudoja autoriteto įspūdį, socialinės klasės skir-

tumą, fizinį smurtą, „įrodo“ gnostinio implanto pagrįstumą. 

Jeigu naudojamos tokios paralelinės priemonės, žmogus atsako 

tuo pačiu: protu į protą, emocija į emociją, smurtu į smurtą. Bet 

geriausias metodas demokratijoje – sulaukti naujų rinkimų ir 

pakeisti Seimo sudėtį įvedant naują ideologiją. Tai neįmanoma 

tuo atveju, jeigu įvedama diktatūra, Seimas atsisako baigti ka-

denciją pagal įstatymą ir religinė grupuotė užgrobia santvarkos 

formavimo instituciją tol, kol prisišaukia sukilimo. 

 

Variantų yra labai daug, tiek, kiek yra sievos mazgų ir zonų, 

kurios daro viena kitai heteronominį poveikį arba kovoja savo 

viduje tarp zonos frakcijų. Visų nevardinsiu, nes čia ne katalo-

gas, bet pagal parodytą principą galima suprasti visus įmano-

mus variantus. Tokio rango realybei kaip valdžios institucijos, 

psichovektoriaus priežastimi turėti emocinį stielį, žymimą C – 

labai blogas požymis, tiek individualiai, tiek kolektyviai. O nuo 

to ypač sunku apsisaugoti religiniuose klausimuose, kur pagrin-

dinė būsena fanatinis tikėjimas, kuris turi būsenos ir jausmo 

formą, pagražinamą religinės isterijos priemaišomis. 

 

Šiame kontekste noriu parodyti principą, kuris privalomas no-

rint būti valdžioje ir viršauti. Tai kiborgono, turinčio sustiprintą 

sievos struktūrą principas, leidžiantis nepasiduoti jokiam išori-

niam poveikiui ir veikti kaip fiziškai ir psichologiškai neprik-

lausoma bei autonomiška psichologija. Visi veikiami sumatai ir 
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sumantai yra sustiprinami, nereikalingos būsenos išsiimamos – 

tai vadinant nupluoštinimu – sukuriant darbinius paviršius, ku-

rie veikia ne natūraliu, biologiniu veikimu, bet valdomi kom-

piuterio dirbtinio intelekto, kuris reguliuoja įjungimą ir išjun-

gimą. Psichologiškai jautriausias yra C stielis, kuris pereina į 

nulinę būseną, sustingdomas iki pilno nejautrumo ir iš suvo-

kimo dingsta visos psichologijos, kurios valdo žmogų šioje sie-

vos vietoje. Kitas stielis yra E, kuris formuoja fizinio kūno sa-

vijautos įspūdį, jėgos, energijos ir nuovargio, skausmo ir malo-

numo požiūriais. Galima nupluoštinti nuovargio pojūtį, uždėti 

energijos ir jėgos būseną, išimti kankinimų atvejų skausmo 

pojūtį. Ši konfigūracija naudojama kariuomenėje ir spec. tarny-

bose. B stielis, kuris yra kognityvinis procesas, įvedamas į tokį 

režimą, kokio reikia – nuo maksimaliai išplėsto proto, iki nuli-

nės būsenos, kai reikalingas tik fizinis veiksmas. Pvz., gyny-

boje, jeigu reikia priešintis tardymui, galima visiškai išsiimti 

kalbėjimo sugebėjimą ir apsisaugoti nuo informacijos ištrau-

kimo. Tokioje būsenoje neįmanoma paveikti nei psichologiš-

kai, nei fiziniu skausmu. 

 

Iš to galime padaryti išvadą, kad prieš kiborgoną neįmanoma 

laimėti nei protu, nei psichologinėmis priemonėmis, nei smurtu. 

Todėl jis neįveikiamas jokiu principu išskyrus nužudymą. O si-

tuacijos priklauso tik nuo to, ar jis yra autonominė sistema, ar 

valdomas iš išorės, nes jeigu valdomas, tai priklauso nuo tų, kas 

turi valdymo svertus. Akivaizdu kodėl santvaros formuotojai ir 

valdžia nenori, kad kiborgoninė technologija būtų nepriklau-

soma nuo jų valios, nes tokiu atveju jie nesugebės valdyti vi-

suomenės, kuriai tarnauti tektų tikru tarnavimu, o ne apsimeti-

nėjimu. Nepriklausomas nuo operatorių kiborgonas, neturintis 

jokių išorinių prietaisų, kurie būtų jo pažeidžiama vieta, vadi-

namas „kolchidu“. Atsiskyrusi civilizacija, kuri zonų sąraše žy-

mima epsilon raide, visi yra kolchidai, todėl neįveikiami jokios 

žemesnės už epsilon stratą grupuotės – nei protu, nei psicholo-

gija, nei smurtu. 

 

Zonos psichovektorius išsidėsto taip: 
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[epsilon][1] [B|, F|] [C0, E|, A|] → [D] [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10] – civilizacijos ribojimas 

 

Ženklas [epsilon] yra atsiskyrusios civilizacijos ženklas, kuris 

valdo teritorijos aukščiausio rango instancijas. Visi sievos maz-

gai yra dviejų būsenų, kur vertikalus brukšnelis, „|“ reiškia sus-

tiprinimą, o nulis reiškia būsenos išėmimą, nupluoštinimą. 

Nupluoštinamos daugiausiai emocijos, o kitos galimybės sus-

tiprinamos. Esant gynybinei situacijai, galima nusipluoštinti 

kūno pojūtį ir protą. Ezoterikai kalba apie biorobotus, kurie 

vaizduojami kaip niekšai ir išsigimėliai. Tačiau tikrovėje jie yra 

tai, ką čia pavaizdavau. Jų nekenčia dėl to, kad jie turi prana-

šumą, jų neįmanoma paveikti psichologiškai, neįmanoma sut-

riuškinti galvos psyopu ar pagąsdinti prievarta. Todėl žmonės 

jų nekenčia ir bijo, o neapykanta sumaišyta su baime sukuria 

žeminimo isteriją. Vienintelis klausimas yra laisvės klausimas 

– ar atsiskyrusi civilizacija, diegdama technologiją, paliks žmo-

nes laisvais. Jeigu nepaliktų, būtų didelis pralaimėjimas. Jeigu 

pavyks, bus galima įvesti kolchidinį variantą, kuriame bus ga-

lima senovinę psichologiją ir psichiatriją daryti neegzistuojan-

čia ir nereikalinga. Liks tiks psichochirurginė problematika. 

 

Tai klausimas, kuris bus aktualus pačiai jauniausiai kartai, o visi 

kiti arba išeis nepaliesti, arba patyrę technologiją iš juodosios 

pusės, dėl dabar esančios anarchijos technologijoje ir mafijų 

siautėjimo. 

 

Post Scriptum. Zonų numerių reikšmės: 

 

Epsilon – atsiskyrusi civilizacija; 1 – prezidentūra, teismas, pro-

kuratūra, spec. tarnybos; 2 – seimas, politinės partijos; 3 – mi-

nisterijos; 4 – savivaldybės; 5 – bažnyčios; 6 – verslai; 7 – dar-

bas; 8 – mokykla; 9 – nedirbantieji; 10 – nusikaltėliai. 
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16. Tobulo kūrinio paslaptis 

Iš psichologijos žinoma, kad žmogaus psichika yra jį supančios 

aplinkos atspindys, sakoma kaip išorėje, taip ir viduje. Šį prin-

cipą nesunku sumodeliuoti sievos struktūroje, kurioje detali-

zuoti visi psichovektorių sudarantys vidiniai komponentai. 

Viena iš įdomesnių šio principo pritaikymo sričių yra kūryba, 

kurioje atsispindi kūrinių autoriaus pasaulis. Utopinis, idealus 

gyvenimas skatina ir tokius kūrinius, o distopija gyvenime su-

kuria deformuotą psichinę formą, kurioje matosi vidinė auto-

riaus kančia, atsirandanti gyvenant netobulame, neteisingame 

pasaulyje. Kaip pasaulis apibrėžiamas sievos teorijoje jau ne 

kartą atskleista ir čia priminimui turi būti pakartota. Struktūros 

karkasas yra sievos stieliai, kuriuose formuluojamos pasaulio 

apibrėžtys. 

 

A – gerumas, orumas 

B – prasmė, teisingumas, nuosavybė 

C – laimė, norai 

E – malonumas, gyvybė 

D – grožis, teisingumas, laisvė, nuosavybė, gerovė 

F – tiesa, tikėjimas 

 

Pažeidinėjant šiuos principus, pasaulyje įsigali distopija – tokia 

forma, kuri laikytina anti-idealu, kuris gyvenimą paverčia vargo 

pasauliu. Kai išorės projekcija į vidų būna tokia – pažeidžianti, 

neištęsinti, nuvilianti, smurtinė – sunaikinamas žmogaus vidi-

nis gerumas, nes šis priklauso nuo teigiamo poveikio visuose 

stieliuose. Pagrindinis žmogaus vertinimo principas yra ne jo 

fasadinės savybės, bet A stielyje – gerumas, B – stielyje teisin-

gumas, F stielyje – tiesa, kurie formuoja teigiamą įspūdį, kuria 

„utopiją“. Kai nėra teisingumo, gerumo ir tiesos – gauname 

„distopiją“, kurioje sąveika sutrikusi, neigianti, niekinanti ir 

žlugdanti. 

 

Jeigu kūryba yra aukšto lygio menas, kuriame vaizduojamas i-

dealus pasaulis, į kūrinį autorius įdeda grožį, prasmę, gerumą, 

laimę, malonumą ir tiesą. Tokie kūriniai žavi savo įspūdingu 



71 

genialumu vaizduojant tobulą pasaulį su tobulais žmonėmis, 

kuriame iš išorės į vidų neprojektuojama jokia destruktyvi i-

dėja. Toks pasaulis, vadinamas utopija, kuriniuose vaizduoja-

mas tam, kad kompensuotų defektinę realybę, sukurtų svajonių 

pasaulio iliuziją ir išgydytų sielos žaizdas. Tai yra siekiamybė, 

dėl kurios žmogus nori tobulinti ir pats save, ir kitus. Ir prie-

šingo tipo kūrinys yra kupinas bjaurumo, beprasmybės, niekšy-

bės, kančios, skausmo ir melo. Tai yra distopija, kurioje gyve-

name kiekvienas iš mūsų, nes tobulų žmonių ir bendruomenių 

nėra ir visi gyvenimo bei psichikos komponentai yra priešingi 

išvardintiems. Tačiau kaip dažnai mėgstama sakyti, tikrovėje 

nebūna nei tobulos utopijos, nei tobulos distopijos – gyvenime  

yra tam tikra pusiausvyra tarp gerų ir blogų dalykų. Kita vertus, 

jeigu žmogus atsiduria gyvenimo paraštėse, blogi dalykai nus-

veria gerus ir žmogaus psichikoje atsiranda distopinio nepasi-

tenkinimo sieva, kuria norisi dalintis, viešinti, rodant pasaulyje 

tvyrantį melą, neteisingumą, beprasmybę ir žiaurumą. 

 

Paprasčiausia raidinė schema būtų tokia: D-C-A-B-D, kuri iš-

siskleidžia taip neteisingumas-kančia-pyktis-protestas-aktyviz-

mas. Tai reiškia, kad jeigu išoriniame pasaulyje distopijos kom-

ponentas yra neteisingumas, jis C stielyje sukelia kančios 

būseną, kuri asmens konstrukte, A, sukuria pykčio proveržį. 

Tada pykčio būsena pereina į protą B, kurio priemonėmis ir ar-

gumentais žmogus protestuoja prieš neteisybę, pasaulyje užsi-

ima aktyvizmu. Kitas distopijos aspektas gali būti nelaisvė, kuri 

reiškiasi tokioje pat schemoje – nelaisvė-kančia-pyktis-protes-

tas-kova. Pasaulyje turime oligarchų valdomą distopiją, kuri yra 

nepasitenkinimo priežastis sievoje, nesirengiant susitaikyti su 

situacija; oligarchai savivaliauja, nepripažįsta žmogaus teisių, 

kuria gerovę tik sau, riboja autoritarinėje diktatūroje laisvę, kas 

sukuria labai negatyvią vidinę žmonių būseną; ši būsena sufor-

muoja protesto asmenybę, kuri suspendavusi visą savo gerumą, 

asmens filtruose praleidžia neigiamas protinės kovos taktikas, 

kurios yra skirtos žudymui. Ši proto struktūra yra teisėta todėl, 

kad ji teisingumą ne pažeidžianti, bet atstatanti, o tai galima da-

ryti ir jėgos priemonėmis. Taip tikrovėje, grįžtamojo ryšio prin-

cipu, gaunama aktyvizmo ir kovos būsena. 
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Yra ir atvirkštinė kryptis, kurioje žmogus pasaulį veikia su savo 

norais, kurie linkę D kryptyje savintis ir vartoti, o tai nesukelia 

problemų tik tuo atveju, jeigu savinimasis atitinka teisingumo 

principus. Schema tokia: B-C-D, arba poreikis-noras-nuosa-

vybė. Kai santykis būna nusistovėjęs, noras pakeičiamas ry-

šiumi, kuris yra asmenybės pratęsimo forma, arba A-D. Kitaip 

sakant, per poreikius, norus žmogus tampa savininku, veikian-

čiu kaip stabili socialinė forma, kurios ardymas sukuria didelį 

vidinį pasipriešinimą arba kurios neteisėtas ir neteisingas augi-

nimas sukuria didelę protesto bangą visuomenėje. Neteisybė ir 

neteisingumas yra netobulos santvarkos požymis, kuri skatina 

žmones kovoti, siūlyti problemos šalinimo metodus, demonst-

ruoti savo politinį protą, su kuriuo galima pakeisti padėtį visuo-

menėje. 

 

Jeigu žmogus laimingas, jis distopiją kuria tik dėl pramogos, 

tam kad gautų aštrių siužetų, bet nepergyvena dėl to, kas kūri-

nyje skelbiama. Jeigu žmogus nelaimingas, distopija jam reika-

linga kaip kovos ir protesto forma, parodant neteisybės loginį 

principą, jos absurdą, bjaurumą tikintis sukrėsti žmones ir pas-

katinti pakeisti savo nuostatas, pareikalauti pertvarkos. Šioje 

vietoje galima paklausti, ar rašytojas, kuriantis vargo pasaulius, 

tai daro vedamas savo vidinio jausmo, ar yra tik žaidėjas jaus-

mais, prekeivis. Atsakyti galima, kad pasitaiko ir tokių, ir tokių, 

kuriuos galima suskirstyti į kenčiančius, meistrus ir spekulian-

tus. Klausimas ar meistras be didelės empatijos, gilių vidinių 

patirčių, gali įtaigiai pavaizduoti distopinius ir utopinius pasau-

lius, kenčiančiam, tai visada sekasi geriau, nes jis paprasčiausiai 

kopijuoja save. Meistras, jeigu jis negali pasisemti iš savęs, turi 

semtis iš kitų, spėlioti, fantazuoti ir prašauti pro šalį. Pavyz-

džiui, filognozijoje dažnai aptariami du filosofai, F. Nietzsche 

ir A. Šliogeris, kurie priklauso kenčiančių kategorijai, rašiusių 

iš savo gilios, autentiškos patirties, tikrai gyvenę tuo, ką rašo, o 

ne vien „dirbę“. Nietzschei rūpėjo visuomenės, gyvenimo nuos-

mukis, suprasčiokiškėjimas, sumasiškėjimas, kultūrinis Euro-

pos žlugimas dėl asmenybių susmulkėjimo ir suvidutiniškė-

jimo. Šliogeriui rūpėjo nepaliesto civilizacijos pasaulio nyki-
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mas, naikinimas, autentiško sąlyčio su daiktiškąja realybe pra-

radimas, kuris sąmonę nukreipia klystkeliu, pažeidžiančiu pu-

siausvyros dėsnius, pakertančiu būtinąjį bendruomenės pamatą 

iš po kojų. Kiekvienas jų turėjo savo idealą, kuris buvo graži 

svajonė, kuri šviesino sąmonę distopinėje realybėje, suteik-

dama vilties, kad gali būti kitaip, kad kada nors bus kitaip. Šie 

mąstytojai atidavė visas savo jėgas ir gyvenimą, kad taip įvyktų, 

padovanoję savo kūrinius kaip savo troškimo dokumentą. 

 

Kita vertus, tai tik viena perspektyva, kuri pristatoma neteisin-

gai, jeigu neparodoma priešinga pusė. Tarkime Nietzsches filo-

sofija kataliko A-D struktūrai, kuri yra katalikinė asmenybė ir 

visa katalikinė visuomenė, vertybės bei kultūra, buvo grubi in-

vazija, kuri žlugdė, naikino, griovė nuosavybę, dideliam žmo-

nių skaičiui iki šiol esančią sielos savastimi. Šliogerio ekra-

nolatrų daužymas grubiai brovėsi į teritoriją, kuri buvo svetima 

nuosavybė, į kurią jo pretenzijos ganėtinai abejotinos. Toks el-

gesys akivaizdžiai puolamą žmogų daro nelaimingu, sukuria 

pyktinę asmenybę, o pyktinė asmenybė pradeda atsišaudyti tiek 

protinėmis, tiek kitomis priemonėmis. Paklausus ar Šliogerio, 

Nietzsches asmenybė spinduliavo gerumu, atsakymas – aki-

vaizdus ne. Jų gerumas tik pasauliui, kuris buvo kažkur ten, a-

napus. Kita vertus, ką daryti, kai žmogus gyvena netiesoje, ne-

teisingume, negrožyje, stokoja gerumo, atjautos ir turi būti pa-

mokytas. Klausimas sudėtingas todėl, kad neaišku ar tie, kas iš-

kelia tokias pretenzijas, patys turi tiesą. Jeigu neturi, tai toks 

puolimas pakliūva į absurdo situaciją, nes rodo tik į psichologi-

nes asmenybės problemas, kurios vadinamos „didelės asmeny-

bės“ sindromas. Kentėjimas dėl civilizacijos savo vidiniu 

jausmu, o ne darbų dirbimas yra nepripažinta lyrika lyderių, ku-

rie save vaizdavo kaip lyrikos antipodus, tikrus vyrus, kurių vi-

dus akivaizdžiai buvo emocinis minkštimas.  

 

Todėl ir galime, skaičiuodami sievos komponentus, matyti, ką 

įdėjo į savo kūrinius Nietzsche arba Šliogeris: kančią, bepras-

mybę, celibatą, pyktį, iš kurių šaudė į smuklinę realybę, norė-

dami išbarti, aprėkti, nubausti, paskui pasiūlyti savo utopiją, 

kuri dar niekam nėra pavykusi – visi lig šiol gyvenę pasaulio 
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gerintojai pasirodė per menki. Filognozijos kryptis neturi sekti 

tokiu keliu, nes jis neveiksmingas ir nėra nė vienos sėkmės is-

torijos. Net užauginus galingą organizaciją, kaip katalikų baž-

nyčią, pasaulis nė kiek nepagerėjo, tik sukūrė dar viena parazi-

tinę struktūrą, eikvojančią resursus ir nieko neduodančią. Baž-

nyčia ne „utopija“ todėl, kad jai trūksta žmogaus atžvilgiu ge-

rumo, ypač tose vietose, kurios absurdiškos ir neparemtos tei-

singumu. Vietoj „nemeluok“ – melas; vietoj „neteisk“ – teisi-

mas ir smerkimas; vietoj „neveidmainiauk“ – apsimetinėjimas 

ir apgaulė; vietoj „neištvirkauk“ – pasileidimas ir ištvirkimas 

etc. Sau reikalavimai minimalūs, o kitiems našta tokia, kad ne-

įmanoma nesulūžti. 

 

Akivaizdu, kad kiekvienam po jo asmeninę utopiją nesukursi, 

nes interesai susikerta, resurso neužtenka. Jeigu norai dideli, jie 

natūraliai peržengia kitų žmonių norų ribas ir utopija vienam 

automatiškai reiškia distopiją kitam. Todėl gerinti reikia su 

protu ir saiku, ir gerinti ne vien sau, nes tada atkreipsi į save 

visų dėmesį, kuris bus piktas ir pretenzingas. 

 

 

17. Hedonistinės ontologijos vieta 

Šiame skyrelyje panagrinėsime išplėstą Mockaus madrigalo 

struktūrą, kurioje parodomas skirtumas tarp įprasto žmogaus ir 

filosofo pagal tai, kokios sievos proporcijos jų psichovek-

toriuose. Įprastas žmogus, vadinamas „gyvūnu“, labiau orien-

tuojasi į apatinę, geidžiamąją madrigalo dalį, kurioje surinkti 

kūniški vektoriai; o filosofas, vadinamas „mąstytoju“, orientuo-

jasi į būties klausimą, siekia ją vienu ar kitu būdu atskleisti, pa-

rodyti sąmonėje ir apmąstymu suvokti jos esmę. Žmogaus sieva 

yra ontologiška, nes jos fundamente yra būties dėmuo, grin-

džiantis visą žmogaus egzistenciją, tačiau jeigu žmogus užsi-

daro savo signalinėje sąmonėje, subjektyviuose noruose ir troš-

kimuose, egzistencija praranda tikrovišką, daiktišką orientaciją 
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ir paskęsta egocentriškume. Todėl žmogaus augimas, vystyma-

sis, tobulėjimas yra išsivadavimas iš gyvūno sąmonės ir pakili-

mas iki filosofo egzistencijos. 

 

Visų madrigalo krypčių pagrindu galima sukurti tokias pagrin-

dines ontologijas: 

 

a) suvokimo, kuri yra paviršininkų, fenomenologinė ontologija; 

b) žinojimo, kuri yra gelmininkų, proto ontologija; 

c) malonumo, kuri yra kūniškų geidulių sublimavimo ontolo-

gija; 

d) nebūties, kuri yra nesąmoningumo, pasąmonės ontologija. 

 

Terminas ontologija reiškia, kad žmogus turi sutvarkytą visą 

sievos struktūrą, kuri proporciškai išsidėlioja į filosofo konfi-

gūraciją, įtraukdama įvairias, mažiau ar daugiau filosofines da-

lis. Pagrindinė konkurencija yra tarp malonumo ir žinojimo on-

tologijų, kurios išskiria dvi filosofijos kryptis, vadinamas gene-

tikų ir gnostikų. Kokia šių ontologijų prasmė sprendžiama re-

miantis pagrindiniu, būties kriterijumi – ji atveria, parodo, pa-

aiškina būtį, ar ne. Kas geriau prie jos veda, malonumas ar ži-

nojimas? Yra įvairių teorijų, pagal kurias tikrovę atverti galima 

per jos pajautimą, sukeliant tam tikrą specifinę būseną. Pavyz-

džiui, Nietzschei tai buvo svaigulys, Šliogeriui – baimė ir t.t. 

Kai kurių filosofinių mokyklų požiūriu tokia būsena gali būti ir 

malonumas, malonumo sukeliama ekstazė, kaip Kamasutroje 

arba tantros filosofijoje. Kita vertus, nuo filosofijos pradžios, 

pagrindiniu jos tikslu buvo pažinimas, žinojimas, kuris atveria 

tiesą, aukština sąmonę, tobulina sielą. Plečiantis žinojimui, vys-

tosi žmogus, auga jo protas, plečiasi akiratis, todėl ji buvo pag-

rindinė žmogaus tobulėjimo priemonė. Tam, kad tokią funkciją 

atliktų ir malonumas, jį buvo bandoma sujungti su žinojimu, su-

kuriant hedonistinę ontologijos formą. Tokia forma nėra iškry-

pimų ar išsigimimų propagavimas, nes čia veikia ne žmogus 

gyvūnas, bet žmogus filosofas, kuris savo gyvenimą susiejęs su 

būties klausimu, siekia jos atvėrimo ir išaukštinimo sąmonėje. 
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Kita vertus, filognozijoje tai nėra pagrindinis modelis, ir hedo-

nistinė ontologija daugiau filognozo privataus gyvenimo sritis, 

kuri nėra tikras filognozijos tikslas. Kodėl taip turi būti – aki-

vaizdu. Žinojimas turi savo pagrindine būsena turėti atverian-

čią, o ne uždarančią būseną, todėl C stielio įleidimas į sąmonę 

darbo metu yra trukdantis, o ne padedantis. Malonumų šuoras, 

tantrinėse praktikose sąmonę ne išplečia, bet susiaurina, pakelia 

į aukštesnę būseną, bet ta būsena yra ne ontologinė, o anti-on-

tologinė. Tai vidinio subjektyvumo proveržis, kuris surinkimo 

tašką sutelkia į tokią sątvaro vietą, kuri neturi jokio išorinio ko-

reliato, vien tik žmogaus pirmapradėje sieloje esančio organo 

vidinių kokybių rinkinį, kuris signalizuoja, moduliuoja, bet ne-

pažįsta tikrovės. Todėl hedonistinė ontologija rodo atsisukimą į 

save, į savo subjektą, savęs sureikšminimą, išaukštinimą ir gar-

binimą. Tuo tarpu tikra filognozo būsena yra kryptis nuo savęs 

į išorę, maksimalus atsivėrimas būčiai. Tačiau ši sritis, hedonis-

tinė ontologija, yra svarbi bendravimui su žmonėmis, gyveni-

mui bendruomenėje, kuri yra pagrindinė sąveikos ir santykio 

forma, ypač tarp priešingų lyčių. Tokiu atveju, madrigalo pag-

rindinė viršutinė, būtiškoji būsena tampa meile, kuri yra kurian-

tis, statantis, atveriantis ir išlaisvinantis jausmas, pereinantis į 

laisvės ir egzistencijos sritį ir suteikiantis joms tvarų psicholo-

ginį pamatą. Tam, kad būtu neneigiama pilna žmogaus prigim-

tis, į šią arkos formą įleidžiami ir kūniškieji vektoriai, kurie sut-

varkomi filosofinėje madrigalo formoje. Žmogus šitaip gyve-

nime skatinamas augti nuo gyvūninio geismo prie laisvės ir eg-

zistencijos lygmens, kurie tvarkomi būtiškosios būsenos, vadi-

namos meile. Pasiekus šį lygmenį, įgyvendinamas pagrindinis 

genetikų mokyklos gyvybinio proceso sutvarkymo tikslas, ku-

ris gyvūninį procesą paverčia filosofiniu. Kitas lygmuo – nuo 

meilės pereiti prie pažinimo, įtraukiant į būties dėmens kryptį 

savo sievos protingąją dalį, sukuriant teoretiko psichovektorių, 

norintį suprasti gyvenimo ir būties prasmę. 

 

Belieka nustatyti tarp šių trijų sievos madrigalo sluoksnių pro-

porcinį santykį, kuriuo įvertiname jų svorį ir įtaką gyvenimui. 

Sluoksniai yra tokie: a) būtis, b) egzistencija ir laisvė, c) norai, 

vektoriai. Taip gauname du pagrindinius tipus, kurie yra 



77 

 

A. Gyvūnas – a) būtis – 10 proc., b) egzistencija ir laisvė – 30 

proc., c) kūniški vektoriai – 60 proc. 

B. Filosofas – a) būtis – 60 proc., b) egzistencija ir laisvė – 30 

proc., c) kūniški vektoriai – 10 proc. 

 

Tai reiškia, kad žmogaus augimas priklauso nuo hedonistinių 

apatinių procentų konvertavimo į žinojimo procentus, kurie pa-

rodo tikrą susiformavusią ir išaugusią filosofinę sievą. Jeigu šis 

konvertavimas neįvykdomas, žmogus pragyvena gyvūno gyve-

nimą, kurio protas nepakitęs praeina visą kelią, nepriaugus iki 

tikrosios dieviškos substancijos sieloje, kurią gali parodyti tik 

filsofinio madrigalo įsisavinimas. Kaip jau sakiau, gyvūnas gali 

augti dviem kryptimis, į meilės ontologiją ir žinojimo ontolo-

giją. Prisimenant Platono meilės teorijas, jis supranta hedonis-

tinę / meilės ontologiją kaip tik tokiu principu, kur hedonizmas 

yra ne gyvūno signalinės sąmonės būsena, bet aukštesnio išsi-

vystymo žmogaus, vadinamo filosofu būsena, kurio proporcijos 

yra 60-30-10, tai yra, 60 proc. sąmonės gyvena būtyje, 30 proc. 

– laisvės ir egzistencijos dalyje ir tik 10 proc. – gyvūninėje. To-

dėl kritikuojant hedonizmą, reikia turėti omenyje ar jis yra filo-

sofo, ar gyvūninio žmogaus, nes tai nėra viena ir tas pat. Kai 

kurios griežtos, celibatinės teorijos aiškina, kad filosofas iš viso 

turėtų atsisakyti kūniškų malonumų, ypač gnostinėse ir krikš-

čioniškose teorijose, nes, kaip jau paaiškinau, malonumas yra 

filosofui netinkama anti-ontologinė būsena. Tačiau gyvenime 

filosofas neprivalo viso savęs atiduoti būčiai ir turi teisę dalelę 

pasilikti sau, tiek, kiek netrukdo pagrindiniam tikslui, nes prie-

šingu atveju nebūtų galima išsaugoti savo gyvybės. Pažinimas 

nėra vienintelė žmogaus funkcija, yra daug prigimtinių dalių, 

kurios turi savo būtinuosius poreikius, kuriuos žudant, pakerta-

mas gyvybės pagrindas. Todėl jokia protinga filosofija to nerei-

kalauja. Jeigu, kaip religijoje, peržengiama ši riba, tai protas la-

bai smarkiai pasislenka beprotybės kryptimi ir praranda orien-

taciją realybėje. Todėl toks fanatinis aklumas filosofijoje / fi-

lognozijoje – atmetamas. 
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Gyvybės magijos prielaida, gyvūninis žmogus užaugintas iki fi-

losofinio žmogaus, kuris gali turėti dvi formas – gyvybinio ir 

protinio. Gyvybinis žmogus yra pirmas filosofinio žmogaus 

aukštas, kuris gyvena pagal meilės ontologijos principus, per-

žengęs gyvūno signalinę sąmonę ir išvalęs savo būtiškąją sąmo-

nės dalį nuo deformuojančių elementų, kurie kuria grobuoninę, 

egoistinę, riedančią sievą, neturinčią galvoje pusiausvyros, ir į 

protą įrašyto Kanto moralinio įstatymo. Antras aukštas atsi-

randa tada, kai žmoguje gimsta pažinimo ir tiesos žinojimo troš-

kimas, kurį grindžia filosofinė būsena, kuri nuskaidrina ir eg-

zistencijos, ir laisvės kryptį. Tada psichologinė meilė pakyla iki 

filosofinės meilės, kuri yra meilė būčiai apskritai, pasauliui ir 

visai tikrovei. Tokį augimo principą suprato jau filosofijos pra-

dininkai senovės Graikijoje, tokie kaip Sokratas, Platonas, Ar-

istotelis ir kiti. Šis principas yra filosofinės civilizacijos pag-

rindas, kuri neturi prarasti šių dviejų principų supratimo ir kaip 

svarbu savo sievoje juos laikyti pusiausviros būsenos. Ne veltui 

pavadinimai sudaryti iš dviejų žodžių: phileo – myliu, sophia – 

išmintis, kuri iš tikro yra philia – meilė ir sophia – išmintis arba 

mano variantu: philia – meilė ir gnosis – pažinimas. „Philia“ 

yra gyvybės principas, o „gnosis“ yra proto principas. 

 

Žmogaus prigimtyje philia neatšaukiamai susieta su malo-

numu, o tuo pagrindžiama hedonizmo ontologija, kuri yra filog-

nozijos genetikų mokyklos disciplina. Prielaidos randamos fi-

losofijoje, ypač Platono. 

 

 

18. Drakono akies formulė 

Skyrelyje „Begalinis žmogus“ paaiškinau principus, pagal ku-

riuos skaičiuojamas žmogaus egzistencijos mastas, kuris prik-

lauso nuo sąmonės galimybių, nuo egzistencijos trukmės ir lais-

vaveikos. Jeigu šie parametrai yra riboti, naudojame operatorių 

Lim, jeigu neriboti – Inf. Taip gauname du kraštutinius atvejus, 

kurie yra minimalus rėizolas – Lim (0, 0, 0), minimalus žmogus 

Lim (1, 1, 1), išsivystęs žmogus – Lim 50 (5M, globalinis, 1x) 
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ir archontas – Lim 200 (20M, kosminis, 3x), ir maksimalus eio-

las – Inf (∞, ∞, ∞).  

 

Šie skaičiai ir ženklai gali būti neaiškūs, todėl paaiškinsiu kiek-

vieną atskirai. Prieš skliaustelius esantis koeficientas rodo, kiek 

dalių pažinta iš 1000, kur 0 yra nulinis informacinis plotas 

transcendencijoje, o 1000 yra 100 proc., arba maksimalus tik-

rovės pažinimas, kurioje atskleista visa paslaptis. Mano verti-

nimu, dabartinis mokslas pasiekęs 50 dalių, kurios sudaro 5 

proc. realybės informacinio ploto. Kadangi tikrovė suformuota 

iš kietųjų ir minkštųjų struktūrų, kurios yra fermioniniai ir bo-

zoniniai laukai, pažinimas turi dvi pagrindines kryptis ir abejose 

mokslas turi atradimų – kietosiose struktūrose yra chemija ir 

Mendelejevo lentelė, o minkštosiose – elektromagnetinis lau-

kas, plius kiti, atomo teorijoje naudojami laukai, kurie techno-

logiškai mažai įsisavinti. Padalinus į dvi dalis gautume 2,5 proc. 

– kietosioms struktūroms, ir 2,5 – minkštosioms struktūroms. 

Pavyzdžiui, gravitacinis laukas žinomas, turimi modeliai, bet jo 

technologizacijos laipsnis minimalus, artėjantis prie 0. 

 

Taigi šis koeficientas išsidėsto į tokią seką: 

 

a) mokslas = Lim 50 (5M) – pažangi substratologija, didelis e-

fektyvumas ir technologinis veiklos mastas; 

b) filosofija = Lim 2 (4M) – pažangi sątvarologija, psichologi-

jos pilnas supratimas, psichologinis veiklos mastas; 

c) religija = Lim 1 (3M) – pažangi sątvarologija, psichologijos 

supratimas, psichologinis veiklos mastas; 

d) mitologija Lim 0 (2M) – klaidinga sątvarologija, psyopo sup-

ratimas, psichologinis veiklos mastas; 

e) magija Lim 0 (1M) – klaidinga sątvarologija, psyopo supra-

timas, psichologinis veiklos mastas. 

 

Po m parametro eina x parametras, rodantis veiklos mastą, kuris 

gali būti  

 

a) lokalinis, 

b) regioninis, 
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c) globalinis, 

d) kosminis. 

 

Ezistencija yra žymima t parametru, kuris yra trukmė ir psicho-

loginės trukmės charakteristikos, aprašomos sievos modelyje. 

Trukmė gali būti vieno standartinio gyvenimo, kuris žymimas 

1x ir kelių standartinių gyvenimų, jeigu trukmė išplėsta. Pavyz-

džiui, 300 metų būtų 4x. 

 

Dabar peržiūrėkime visus išvardintus atvejus: 

 

1) minimalus rėizolas – Lim (0, 0, 0) – šis atvejis yra negyvos 

materijos, kuri neapdovanota nei būties suvokimu, nei laisva-

veikos mastu, nei egzistencija; 

2) minimalus žmogus – Lim (1, 1, 1) – yra gamtinis žmogus, 

gyvenantis gyvūno gyvenimą, turintis standartinę sąmonę, 

veiklos mastą ir egzistenciją, kurios žymimos vienetu; 

3) išsivystęs žmogus – Lim 50 (5M, globalinis, 1x) – tai šiuo-

laikinis žmogus, turintis mokslinių tikrovės žinių ir iškopęs į 

planetinę socialinę hierarchiją, besinaudojantis šiuolaikinėmis 

globalinėmis technologijomis; 

4) archontas – Lim 200 (20M, kosminis, 4x) – yra planetos val-

dovų rasė, kuri sudaro atsiskyrusią civilizaciją, turi 4 kartus pa-

žangesnį mokslą, pailgintą iki 300 metų gyvenimo trukmę, ir 

disponuojanti kosmine technologija, kurių pagrindinė – antig-

ravitacija; 

5) maksimalus eiolas – Inf (∞, ∞, ∞) – tai tikrovės kuriančiojo 

pagrindo situacija, kuriame visi pagrindiniai parametrai yra be-

galybė, kitaip – tai dievo formulė. 

 

Kiekvienas iš mūsų šiuo metu esame koks nors 3 kategorijos 

variantas, su daugiau ar mažiau išvystytu 5M ir laisvaveika nuo 

lokalinės iki globalinės. Mus pranoksta įvairios archontų rasės, 

kurios yra patobulinti žmonės, su pažengusia drakono akimi, 

išplėsta sąmone, ekstrasensoriniu / hipostratiniu regėjimu, min-

tirega, prailginta gyvenimo trukme, dideliu atskleistos tikrovės 

technologizacijos laipsniu, kur technologijos labiau pasislinku-

sios minkštųjų struktūrų kryptimi, kaip antai, informacinės 
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technologijos, psichotronika, eterinė antigravitacija ir pan. Ka-

dangi archontai yra materialūs, jų eterinės galimybės ribotos, 

nes tokias technologijas gali pilnai vystyti tik eiolinės kategori-

jos egzistencija. Tačiau išvardintais atvejais, technologinis išp-

lėtimas pilnai įmanomas. 

 

Įvertinant filognozijos problematiką, kol kas ji yra Lim 2 (6M, 

globalinis, 1x), bet mažas teorijų technologizavimo mastas, tai 

yra – informacija netapusi tikra technologija. Todėl būties-są-

monės parametras didesnis už mokslą, bet koeficientas yra tik 

2, nes viskas yra teorijos lygyje. Vadinasi, filognozas turi gali-

mybę pranokti mokslą, tačiau iki archonto jam būtų labai toli ir 

didelė tikimybė, kad netinkamuose atvejuose būtų įjungtas 

stabdis. Tai reiškia, neturint projekto, vystymas yra neleidžia-

mas. Taip pat, dominantis klausimas yra galutinis filognozijos 

projektuojamas variantas, vadinamas baltuoju drakonu: Inf 

1000 (100M, kosminis, ∞). Tai reiškia, kad numanomi archon-

tai, šio lygio nėra pasiekę, tačiau jie – geriausia, kas planetoje 

egzistuoja. Šios formulės, yra pagrindinė transhumanizmo / 

posthumanizmo strategija, kuri iš vienos pusės propaguojama 

planetoje, iš kitos pusės girdisi griežti perspėjimai. Būtent, kad 

sąmonės kokybė – per žema tokiam šuoliui, ir neparuošus są-

monės, civilizacijos laukia didelis smukimas moralės srityje, 

kančių ir vargo pasaulio išplitimas. Klausimas toks: kiek pro-

centų turi gyventi tokioje civilizacijoje, 1-2 ar visi? Kaip bus su 

laisve tų, kurie bus neįleisti į puotą? Kaip logiškai įrodyti, kad 

vergovė tokioje civilizacijoje yra nepageidaujamas bruožas ir 

kad geresnė versija yra be jos? 

 

Taip pat, teorijos, kurios kaip išsigelbėjimą propaguoja drakono 

akies atsisakymą ir formulę Lim (1, 1, 1), turi būti atmetamos, 

nes 0 būtis, 0 veiklos mastas, ir 0 egzistencija yra mirties logika, 

pagal kurią žmogus gimsta su dieviškomis galiomis tik tam, kad 

jas nužudytų ir nusižudytų, kai tikslas yra ištaisyti pusiausvyrą 

tarp begalybės ir laikinumo, perkeliant informaciją pažinimo 

kanalu iš transcendencijos į gyvenimą ir šį pasaulį. Kam to rei-

kia – kol kas neverta klausti? Turime suvokti viena, kad jeigu 

yra galia / sugebėjimas, jis duotas ne be priežasties ir neturi būti 
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niekinamas. Būties transformacija iš 1 → 6M, nepaverčia žmo-

gaus išsigimėliu, kaip mano A. Šliogeris, tereikia jo sąmonėje 

instaliuoti saugumo sistemą, be kurios tinkamai neveikia joks 

dirbtinis daiktas. Su visa pažanga problema yra ta, kad tikrovės 

formos kaip Lim (0, 0, 0) ir Lim (1, 1, 1) patenka į pragaro rato 

egzistenciją, ir norint nepridaryti daug žalos, reikia šias tikrovės 

ir gyvybės formas geriau suprasti. Tai reiškia, kuo aukštesnis 

žinių lygis, tuo stipresni moraliniai argumentai riboti žinių tech-

nologizaciją, nepulti kiekvieną naujovę dėl pelno diegti į tik-

rovę, nes žudome save ir laisvąją gyvybę. Manau, kad didelė 

tikimybė, jog atskleidus didesnį tikrovės procentą – geriau sup-

rasime kaip išvengti tikrovės užvaldymo žudančio poveikio ir 

išmoksime vaikščioti realybėje tik saugiais keliais. 

 

Žinoma, visi svajoja archontų 20M būties interpretacijų. Tačiau 

vien informacijos perpompavimo iš žinių bazių neužtenka, nes 

archontų civilizacijoje jos yra ne tik informacija, bet ir reali ma-

terija. Todėl išlyginus informacijos lygį, pradedama lyginti ma-

terialų lygmenį, tikrovinę organizacinę galią, o tai reiškia glo-

balinį karą, kurio metu planeta neišgyventų. Ir visų organiza-

cijų, kurios perėmę žinias slapta svajoja apie perversmą, stokoja 

atsakomybės ir sąžinės ir stumia žmoniją į labai pavojingą situ-

aciją – balansavimą ant bedugnės krašto. Todėl bandau įtikinti 

nesukti šiuo keliu ir įsirašius į savo sievą moralinę drakono akį, 

skleisti planetoje gėrį ir pirmenybę teikti ne norams, bet būtiny-

bėms. Kiekvieno iš mūsų gyvenime šis proveržis, begalybę su-

jungti, sulyginti su laikinumu – neįvyks. Taip pat neaišku ar tai 

iš viso pageidautina pilnu variantu. Mano įsitikinimu, užtenka 

turėti pertekliaus civilizaciją, kad nebūtų vargo gyvenimų ir 

technologinę invaziją į tikrovės gelmę bus galima sustabdyti. 

Jeigu tai leidžiama, tai tik labai ribotu masteliu, rinktinėms as-

menybėms. 

 

P.S. Parašyta turint drakono akį Lim 2 (6M+, globalinis, 1x). 
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19. Moters principas krikščionybėje 

Šios knygos idėjoms pagrįsti galima pasinaudoti J. Ivanauskai-

tės romano „Ragana ir lietus“ įžvalgomis, aiškinančiomis konf-

liktą, kurį įveda į gyvybinį procesą krikščioniška civilizacija, 

pradėta Izraelyje, supriešinant gyvybės principą su dvasiniu. Šis 

romanas yra simbolinis, kuriame pasinaudojama pagrindinių 

veikėjų gyvenimo istorijomis, kurio nors krikščionybės doktri-

nos aspekto pademonstravimui. Šiame romane ypač svarbus yra 

moters santykio su krikščionybe klausimas, kuris bando paro-

dyti, kokia dviprasmiška moters padėtis šioje vyrų religijoje, 

bandoma suvokti diskriminacijos logiką ir prie ko priveda mo-

teriško principo, suderinamo su gyvybe į krikščionybę neįsilei-

dimas. Trijų istorijų siužeto ašis yra puolusios, nusivylusios 

arba psichologiškai silpnos moteris meilė dvasininkui, kuris pa-

gal krikščionišką moralę turi laikytis celibato įžadų, tačiau yra 

sugundamas moters, kas baigiasi dvasinio principo, į kurį dva-

sininkas buvo įšventintas – nužudymu. Padarius nuodėmę iš-

duodamas Kristaus mokymas ir taip pagrindinė religijos idėja 

miršta. Ši moters įtaka yra įpavidalinama raganos, kaip blogio 

dvasiniame pasaulyje įsikūnijimo, įvaizdžiu, kurio pagrindu 

moterys buvo bažnyčios persekiojamos ir žudomos per visus 

viduramžius. Tačiau simboliniame lygmenyje, tai konfliktas 

tarp dvasios ir gyvybės, kuriame religinis modelis įveda 

disfunkciją, besikartojančią per visą istoriją. 

 

Romane turime tris nelaimingos meilės istorijas, kur pirmoji yra 

Marijos Magdalietės meilė Kristui, užuominomis įėjusi į Evan-

gelijas ir plačiau atspindėta apokrifiniuose tekstuose bei gnos-

ticizmo traktatuose, kurie bažnyčios buvo išstumi iš katalikų 

standartinės istorijos, tačiau iškeliantys svarbius moterų daly-

vavimo krikščionybės atsiradime klausimus. Antra istorija per-

kelia skaitytojus į Lietuvą ir yra fikcija, kurioje pasakojama vie-

nuolio, dariusio stebuklus, gydžiusio žmones tikėjimu meilės 

istorija su M. V., kurios tikras vardas neparodomas, bet matome 

inicialuose ir Marijos ir Viktorijos inicialų junginį. Ši M. V., 

būdama nevaisinga, ieško stebukladario pranciškono pagalbos, 
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įsivelia su juo į meilės nuotykį, kuris baigiasi apkaltinimu raga-

navimu ir užsitraukiama mirties bausmė inkvizicijos teisme. 

Pats vienuolis su kita savo meiluže – nusižudo pasikorimu. 

Taigi matome, kad pirma istorija – be nuodėmės, o antra isto-

rija, kurios personažas yra Kristaus kopija, nepavykęs stebuk-

las, nužudęs krikščionybę celibato įžadų pažeidimu. Trečia is-

torija yra Viktorijos meilė kunigui Pauliui, kuri įstumia kunigą 

į nuodėmę ir baigiasi žmogžudyste, kurią meilės beprotybėje į-

vykdo herojė. Toks yra istorijų paviršinis principas, kuris turi 

būti nagrinėjamas giliau, nes žmogaus aistras ir protą valdo ci-

vilizaciniai psichovektoriai, sukuriantys galvose defektines as-

menybes, kuriose išsiskiria pagrindiniai psichikos aspektai, į-

vardinti kaip protingasis / dvasinis pradas ir gyvybės principas. 

Šis principas romane parodomas kaip archetipinis kompleksas, 

sujungiantis tikrovės pagrindines dalis, pasaulyje perdavinė-

jama iš kartos į kartą. 

 

Vertinimo pagrindinis kriterijus yra meilė, kuri turi du varian-

tus: dvasinė meilė ir fizinė. Dvasinė meilė yra visuotinė, paki-

lusi virš lytinio instinkto ir nukreipta į būtį / dievą ir visus jo 

kūrinius; gyvybinio proceso meilė yra porinė, reikalinga gyvy-

bės pratęsimui ir reikalaujanti abipusės ištikimybės, negalint į 

santykį įsileisti kito žmogaus, nebent išskyrus vaikus. Visuotinė 

meilė, gyvybiniame principe yra paleistuvystė, nes meilė gali 

būti tik vienam žmogui, ne visiems, kuris dalyvauja gyvybės 

maginiame akte, poroje. Šioje plotmėje toks visuotinis aktas ne-

įmanomas, ir poliamorizmas yra nuopuolio bei nuodėmės sim-

bolis. Tuo tarpu dieviškoje būtyje, dvasiniame lygmenyje jis 

yra privalomas. Taigi romane moterys atstovauja individualų, 

asmeninį ryšį, o dvasininkai – visuotinę meilę, kuri kyla iš 

dievo, dėl ko atsiranda nesugebėjimas sukurti asmeninį ryšį, o 

jeigu sugebama – tai tik amoraliu, paleistuviniu būdu. J. Iva-

nauskaitės klausimas ir buvo, ar šis Kristaus principas nebuvo 

fundamentalesnio, svarbesnio gyvybės principo išdavimas, ku-

ris įstatė į vyrą ir moterį, atstovaujančius skirtingas civilizaci-

jas, nesuderinamus psichovektorius, kurių pasekmė yra bend-

ruomenės mirtis. Visuotinai mylintys, pereidami prie žemesnio, 
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individualaus lygmens tampa pasileidėliais, nes gyvybės pratę-

sime visuotinis principas netinkamas. Todėl dvasininkas pri-

verstas balansuoti tarp dviejų realybių – proto ir aistros – ir iš-

silaikymas savo dvasinėse aukštumose beveik neįmanomas, tai 

bandoma pasakyti dvejose istorijose, pratęsusiose pirmąją Kris-

taus ir Marijos Magdalietės meilės istoriją. 

 

Svarbus ir kitas aspektas, būtent trijų istorijų ryšys su šventos 

trejybės doktrina, kurioje skelbiamas dievas trijuose asmenyse: 

Tėvo – Viktorijos istorija, kuri išaugo be tėvo, išauginta moti-

nos, ir turėjo psichologinį tėvo kompleksą; Sūnaus – M. V. is-

torija, kuri buvo nevaisinga, negalėjo susilaukti sūnaus, ir išgel-

bėjimo ieškojo pas stebukladarį vienuolį; ir Dvasios – Marijos 

Magdalietės istorija, kuri patyrė tikrą, sėkmingą dvasinį prin-

cipą, kuris vienintelis yra nenusižudantis. Taigi, matome, kad J. 

Ivanauskaitė krikščionybėje atmeta iš dievo trejybės du vyriš-

kus pradus ir palieka tik dvasinį, kuris, kaip vienintelis sėkmin-

gas dvasinio atsivertimo atvejis, turi „raganos ir lietaus“ sim-

bolį, finalinėje scenoje, kurioje Marija, po Kristaus mirties ant 

kryžiaus ir jo palaidojimo oloje, randa tuščią kapą ir pamato ap-

sireiškusį, „prisikėlusį“ Kristų. Žinoma jis prisikėlė tik jos vi-

duje, dvasinėje realybėje, bet toks principas rodo koks yra rea-

lybės ir įsivaizduojamybės santykis žmogaus vidiniame pasau-

lyje. Gyvas Kristus dvasiniu tampa išėjęs iš tikrovės ir persikė-

lęs į įsivaizduojamybės sritį, kurioje jis gyvena idėjų ir principų 

pavidalu. Šioje istorijoje galima matyti, kaip raganiškas princi-

pas tampa dvasiniu, parodęs galimybę, kurioje moteris taip pat 

tampa dvasininke, krikščioniškos doktrinos prasme. Tačiau, ži-

noma porinis gyvybės magijos principas, pilnu įveikimu neįvei-

kiamas, ir šio perversmo gyvybingumas išlieka dideliu klau-

simu. Tolesnėse istorijose dalyvauja tik gyvybinis principas, ir 

šis principas nužudo abi meilės aukas – tiek vyrą, tiek moterį. 

 

Šalia šio klausimo svarbus simboliniame lygmenyje yra raga-

nos principas, nes tai į istoriją įėjęs prastos reputacijos mote-

riško religingumo / dvasingumo variantas, kuris kilęs iš anks-

tesnės civilizacijos pakopos, prieš kurį tūkstančius metų kovoja 
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bažnyčia, šmeiždama ir dergdama visomis priemonėmis. Klau-

simas kas atsakingas už tai, kad moteriškas dvasingumas lygio-

mis teisėmis nebuvo išvystytas pereinant maginei / mitologinei 

civilizacijai į aukštesnę pakopą ir kodėl moteris per visą vėlesnę 

istoriją taip ir liko „ragana“, o naujose religiniuose judėjimuose 

įgijo tik antraeilį vaidmenį. Krikščionybėje šį „raganiškos“ li-

nijos atstovės statusą turėjo Marija Magdalietė, tačiau bažny-

čios buvo išstumta iš apaštalinio statuso ir moteris bažnyčioje 

tapo atstumtąja dvasinėje hierarchijoje. Dvasiniame lygmenyje 

skirstymas moteris-vyras, neteisėtas, ir tas faktas kad dieve 

buvo įvestas patriarchalinis tėvo-sūnaus principas yra krikščio-

nybės didelis istorinis pralaimėjimas. 

 

Planetos istorija rodo gnostinio gyvybės pradmens pakilimo iki 

aukščiausios dvasinio dievo idėjos, nuo maginio ir mitologinio 

realybės principo, ir jo smukimo į filosofinį ir galiausiai mate-

rialistinio mokslo lygmenį. Šiame aukščiausiojo dvasingumo 

gnostiniame apskritime, kuris apgaubia gyvybės ir egzistenci-

jos upę, moteriškas dvasingumas, kuris yra gyvybės magijos 

principo, negauna sau tinkamo statuso, ir žmonija aukščiau-

siame lygmenyje sukuria gyvybei planetoje priešišką ideolo-

giją, kurioje moteris paverčiama blogio įsikūnijimu, kas atsis-

pindi daugelyje krikščioniškų raštų apie nuodėmingą kūniš-

kumą, kas rodo didelį emocinį krūvį turinčią vidinę kovą tarp 

aistringosios ir dvasinės kunigo ir teologo dalies. Klausimas be-

lieka toks: kas klysta ir kas teisus? Ar moteris turi pakilti iki 

vyriško principo, ar vyras nusileisti iki moteriško? Kuris civili-

zacinis psichovektorius yra tikras žmonijos kelias, sukuriantis 

harmoniją tarp protinio ir gyvybinio principo? „Aukščiausiame 

dvasingume“ pasiklydo tik vyrai, į ką tai pavirto, rodo visa ži-

noma ir nežinoma Vakarų Bažnyčios istorija. Eretiškasis gnos-

ticizmas daugeliu atžvilgiu buvo daug liberalesnis ir įžvalges-

nis, tačiau visi moteriški elementai jų traktatuose buvo išstumti 

sudarius kanoninių bažnyčios raštų sąvadą, kuris moterišką 

pradą dvasingume pavertė antrarūšiu. 

 

Tačiau reikia pasakyti visą tiesą ir apie konkurencinę istorijos 

liniją, sukurtą Atėnuose, kur filosofija taip pat buvo tik vyriškas 
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užsiėmimas. Todėl ši problema nebuvo vien religijos, bet buvo 

visuotinė civilizacijos problema, kurios vienas pavadinimų yra 

„patriarchatas“. J. Ivanauskaitė manė, kad šie principai paremti 

kūniško, materialaus prado persvara ideologijose, kur patriar-

chato ir matriarchato dichotomiją išspręsti galima pakylant iki 

dvasinio lygmens, kuris ne biologinis / lytinis. 

 

 

20. Titanizmo tragedija ir komedija Nietzsches 

filosofijoje 

Pirma knyga, kurioje F. Nietzsche išdėstė gyvenimo sampratą, 

yra „Tragedijos gimimas iš muzikos dvasios“ (1872). Kadangi 

ji yra artima mūsų nagrinėjamai temai, turime suprasti, kas slypi 

už neaiškių ir miglotų Nietzsches simbolių, ką jis mato ir mąsto 

su savo protinėmis bei meninėmis abstrakcijomis. Knygoje 

simboline forma, panašia į naudojamą filognozijoje, bandoma 

apmąstyti tikrovės, gyvenimo ir meno sąryšį, kuriame visos 

šios, atrodytų, atskiros sritys susilieja į vieną visumą, viena kitą 

persmelkdamos ir papildydamos. Nesunku suprasti, kaip visa 

tai dera, prisiminus sievos teoriją, kurioje paaiškinama, kaip šis 

psichologinis substratas, vadinamas žmogaus egzistencija, gali 

tapti dirbtinės tikrovės vieta, kurioje iš psichinės substancijos, 

įsišaknijusios į tikrovę, gimsta kūrinys. Kitais žodžiais tariant, 

tikrovė ir menas, Nietzsches manymu yra neišskaidomas vienis, 

kuriame žmogus atveria transcendentinę ir imanentinę būtį, 

savo kūryboje teigdamas gyvenimą ir tiesą. 

 

Kaip Nietzsche supranta kūrybą ir meną sąsajoje su gyvenimu, 

jo fundamento interpretacija, pabandysime parodyti sujung-

dami filosofo modelį, susidedantį iš dviejų pradų – dioniziškojo 

ir apoloniškojo, nesunkiai susiejamų su A. Šliogerio klepsidros 

struktūra, apie kurią jau nemažai šnekėta kitose knygose ir su 

filognozijoje atskleista sievos teorija. Pirmiausiai turime prisi-

minti tuos aštuonis dėmenis, iš kurių susideda sievos konstruk-

tas, perinterpretuoti juos pagal madrigalo modelį ir atrasti kaip 

juose įsikomponuoja dionisiškasis ir apoloniškasis sumatoriaus 



88 

pradas. Tam reikia padalinti sątvarą į dvi dalis, priekinę ir ga-

linę ir pamėginti šiose dvejose vietose surasti tas realybes, apie 

kurias kalbėjo Nietzsche, rašydamas apie senovės graikų kū-

rybą, jos ryšį su vitaline graikų tautos energija. Nesunku sup-

rasti, kad šie pradai sievoje reiškiasi tiek priekinėje, tiek gali-

nėje sąmonėje, kur sensorinis garsų pasaulis yra Dioniso I teri-

torija, o vaizdų pasaulis – Apolono I. Garsai ir vaizdai yra tikras 

psichinis substratas, kurį panaudojant sąmonėje kuriamas arba 

dionisiškasis, arba apoloniškasis kūrinys. Kadangi galinė są-

monė yra priekinės sąmonės atspindys, susijęs su pačia žmogiš-

kumo esme, kuris yra žmogiškos egzistencijos centras, joje tu-

rime tuos pačius du pradus, kaip kūrybos pagrindinį šaltinį: 

Dionisas II yra jausminės būsenos, į vieną suliejančios proto 

procesą, vitališkumą, asmenybę ir emocijų šuorus, tokių kaip 

ekstazė, įkvėpimas, svaigulys ir pan.; ir Apolonas II, sensorinio 

vaizdo kopija, vadinama vaizduote ir fantazija, susijusią su eks-

tensyviąja, išorine, vaizdine sątvaro dalimi. 

 

Kadangi žmogaus centras yra jo egzistencija, koncentruota 

žmogaus galvos srityje, joje turima trečiosios akies konst-

rukcija, kurios paskirtis yra vienu metu ir regėti, ir kurti. Žmo-

gus šioje vietoje regi pasaulio esmę, prigimtį, tiesą, ir kūrybinių 

galių pertekliuje perteikia visa tai meninėmis formomis. Pasak 

Nietzsches, graikai šioje vietoje turėjo labai savitą Dionisas II 

ir Apolonas II kompleksą, kuris buvo perteiktas kūryboje me-

ninėmis formomis ir mums išliko kaip senoji graikų kultūra. 

Dionisas II yra vidinė muzika, minčių melodijos, kūrybinio įk-

vėpimo antplūdžiai, svaigulys naikinant ir kuriant. Tai vidinė 

energija, kuri, pasak filosofo, yra tautos sveikatos atspindys, 

kuriame žodis-vaizdas susilieja su muzika, šitaip gaunant dai-

nuojamąjį lyrinį ditirambą, kuris buvo graikiškos tragedijos 

pirmtakas, arba pirma forma, kurioje graikai išreiškė savo gi-

liąją egzistencinę tiesą. Šios meno formos vėliau buvo perkeltos 

į graikišką teatrą, kuris buvo giliosios, graikiškos gyvenimo bei 

egzistencijos supratimo esmės ir tiesos liudijimas. Kadangi 

Nietzsche buvo klasikinės filologijos profesorius, jo kelias į fi-

losofiją ėjo per senąją graikų kultūrą, kuri padarė labai didelę 

įtaką jo filosofijai. 
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Kas ta tikrovės ir gyvenimo esmė, kurią atskleidė senovės grai-

kai ir į savo filosofiją integravo Nietzsche? Ką reiškia „Trage-

dijos gimimas iš muzikos dvasios“? Tragedija, akivaizdu yra 

žmogaus gyvenimas, jo egzistencija, kurios esmė yra ta, kad 

žmogus silpnas, ribotas prieš galimybių begalybę: jo protas ir 

sąmonė silpni, skendintys tamsoje, aklume ir netiesoje; laisvė 

ribota, nesugebanti aprėpti begalinės erdvės; egzistencija trapi 

ir laikina, trumpaamžė; galia minimali, jeigu ir atnešanti per-

galę kovoje su kitais ir tikrove, tai tik laikiną ir neužtikrintą. 

Galiausiai viskas, visos titaniškos pastangos, nubraukiamos 

mirties, kuri visas pergales paverčia į nieką, nužudo žmogaus 

begalybės ir amžinybės troškimą. Taip suprantamas gyvenimas 

vaizduojamas kaip tragiškoji egzistencija, kurią graikai jaučia 

labai aiškiai ir perteikia šią pajautą, pasak Nietzsches, savo kū-

ryboje. Belieka šioje vietoje suprasti, kas yra muzikos dvasia ir 

kodėl tragiškoji gyvenimo samprata gimsta iš jos. Tai supra-

sime kūrybą perskyrę į du tipus: tikrovėje vykstančią kūrybą, 

kuri kyla iš kuriančiojo prado ir sukuria gyvybę; ir žmogaus kū-

rybą, kurios struktūra sievoje pateikiama kaip turinti panašų 

principą į tikrovėje vykstantį procesą. Muzika yra Dionisas II 

pirmiausia žmoguje, kuris yra ta pajėga, veikianti kaip dioniziš-

kojo meno šaltinis; prie šio prisideda Apolonas II, kuris suteikia 

veiksmo erdvę, areną, kurioje vyksta tikrovės atskleidimo pro-

cesas. Todėl galima tarti, kad dioniziškasis pradas yra veikian-

tis, išreiškiamas veiksmažodžiu, o apoloniškasis – daiktavar-

džiu išreiškiama statiška, tikrovės dalis, kuri yra būties pagrin-

dinis komponentas. Iš žmogaus šie dėmenys perkeliami į ku-

riantįjį pradą, kuri yra veiksmo ir substancijos mišinys. 

 

Nietzsches teorijoje veikliosios substancijos esmę galima iš-

reikšti formule „valia viešpatauti“, kuri tikrovėje sukuria nuo-

latinės kovos, karo būseną, kuriame paskendusi visa žmogiškoji 

ir nežmogiškoji realybė. Šioje kovoje ir pasireiškia žmogaus 

stiprybės ir silpnybės, didybė ir menkystė, išaiškinant kas yra 

nugalėtojas, o kas pralaimėtojas. Šis pasaulio principas buvo 

graiko gyvenimo realybė, kovojant dėl išlikimo su gretimomis 

tautomis ir tarpusavyje, kurios gyvenimą darė trumpą ir var-

ganą. Kaip ši būklė pakeliama priklauso nuo to ar tautos dvasia 
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ir kūnas yra stiprūs ar silpni, ar sugeba pakelti sunkią egzisten-

cijos naštą. Nietzschę graikai kaip tik tuo ir žavėjo, kad jie ne 

tik atlaikė likimo skirtus išbandymus, ne tik sugebėjo išlikti, bet 

ir sukūrė aukšto lygio kultūrą, kurioje išryškėjo graikų dvasios 

unikalumas ir genialumas. Tačiau pagrindinis klausimas, pag-

rindinis mūšis su tikrovės begalybe atskiram individui neišsp-

rendžiama užduotis, kurioje žmogus pralaimi, tapdamas tra-

gišku herojumi. Tai suteikia išminties, savo ribų supratimą, at-

sakymą į klausimą, koks gyvenimo principas žmogui geriau-

sias. Žinoma, atsakymų yra ne vienas – kai kam skirtas titanų 

kelias, kai kam paprastų mirtingųjų – toks, kokį skyrė likimas. 

Šie dalykai gerai matomi įvairiuose išlikusiuose kūriniuose, ku-

rie iš dalies perėjo į filosofinį senovės graikų paveldą. Taigi mu-

zikos dvasia yra veiksmas, judėjimas, kova, kuri kunkuliuoja 

tikrovės gelmėse, sukurianti konflikto būseną, kuri yra bet ko-

kios tragedijos prielaida. Pagrindinis tragiškasis konfliktas yra 

žmogaus norų ir ambicijų nesuderinamumas su galimybėmis, 

su tuo faktu, kad tikrovė nepavaldi žmogaus norams ir šis turi 

tik ribotas galimybes priversti ją sau paklusti. Peržengus saiko 

ribas, gresia žiauri bausmė, nes nerašytas tikrovės įstatymas pri-

valomas visiems. Tokia graikų išmintis, kurią Nietzsche per-

dirbo, perinterpretavo ir sukūrė savo originalų požiūrį į tikrovę, 

per graikų kultūros perspektyvą. 

 

Vėlesniuose savo veikaluose, F. Nietzsche tai aprašė dar įtai-

giau, bet jau pridėdamas savo interpretaciją, kurioje užmiršta ir 

išduota graikų išmintis ir pasirinktas titanizmo kelias, kuriame 

žmogus pakeliamas į viršžmogio rangą, metančio iššūkį tikro-

vei, kurią bando nugalėti savo intelektu, sukurdamas naujo tipo 

civilizaciją, paskelbusią, kad „dievas mirė“ ir žmogus pagaliau 

šventė pergalę. Tai, be abejo, tik pirma pergalė, po kurios turi 

eiti laipsniškas žmogaus Lim 0 (protas, laisvė, egzistencija, ga-

lia) perėjimas į žmogų Inf ∞ (∞, ∞, ∞, ∞). Kovoje tikrovė vs 

egzistencija, žmogus sugeba nužudyti tikrovę ir kuria savo 

naują pasaulį, kuris yra nugalėtojo naujos, begalinės galios pro-

jekcija, atitinkanti beprotišką homo sapiens fantaziją, kad į rea-

lybės fundamentą galima padėti beždžionę. 

 



91 

21. Metafizinis žmogus 

Norint pamatyti, kas šioje tikrovėje yra žmogus, labiausiai 

trukdo kalba su savo pavadinimų sistema. Kuomet žiūrint į 

žmogų matoma tik ji, žmogus niekada neatsiveria kaip metafi-

zinis. Ši taktika netgi dažnai naudojama metafizinio žmogaus 

pašiepimui, kai numojama: „yra tik kažkoks…., o įsivaiz-

duoja….“. „Kažkoks“ reiškia koks nors pavadinimas. 

 

Kas žmogus „yra“ egzistuoja dvejose vietose: kalboje ir tikro-

vėje. Viena jis yra ir veikia žodžiuose, o visai kas kita – realy-

bėje. Panašus efektas gaunasi ir vadinant žmogų iš mokslinės 

kalbos perspektyvos: ji taip pat neparodo metafizinio žmogaus 

ir čia jis visada, paviršiuje arba potekstėje, suprantamas kaip 

„kažkoks…, o ….“. Ir kvailiausia būna, kai šiuos žodžius iš-

girsti ne iš kitų, bet ir pradedi kartoti pats sau, piešti kaip kokią 

nors kalbos tinklo garsų seką ar tokių sekų sistemą. Todėl norint 

pamatyti metafizinį save, reikia šį klaidingą žvilgsnį pašalinti iš 

savo suvokimo. 

 

Tačiau norint perduoti informaciją, kalba būtina. Todėl ją reikia 

naudoti, bet naudoti kitaip, kad nebūtų savo ir kito žmogaus są-

monei primetamas kalbinis kalėjimas. Pavadinimas yra tarsi ka-

lėjimo kamera, į kurią žmones nori uždaryti valdžia. Tad jeigu 

kalbos atsisakyti neišeina, tai reikia bent susikurti kuo daugiau 

naujų pavadinimų, kad jie būtų savi ir tokie, kokie turi būti. Už-

darantys žodžiai yra blogi, o išlaisvinantys – geri. Tai yra pava-

dinimo vertinimo kriterijus. Toks, pavyzdžiui, yra posakis „me-

tafizinis žmogus“: toks, koks jis yra iš tikrųjų, pačiame pasau-

lyje. Kalba žmogaus visiškai nepaleidžia, tačiau vis tiek jis ma-

tomas daugiau nei tik „kažkoks pavadinimas, o įsivaizduoja…“. 

Kalba turi būti ne kalėjimas, bet namai. 

 

Aprašyta taktika naudojama pirmiausiai sureikšminimui, nes 

būti reikšmingu pavadinimu yra sunku, pasiekimas. Tad žmo-

nių, kurie pasiekia reikšmingus pavadinimus – nedaug. Tačiau 

pastangos gali būti ir visiškai kitokios, priklausančios kitokiai 
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plotmei, nes metafiziniu žmogumi taip pat būti sunku, dar sun-

kiau negu sureikšmintu pavadinimu. Bet yra ir vienas pliusas, 

nes buvimas kuo nors matomas iš dviejų pusių: kuo tave mato 

kiti ir kuo save matai pats. Kiti nori, kad būtum tik „kažkoks“ 

ir beveik niekada nežiūri į tavo metafiziką, o jeigu ir žiūri, tai 

šiame gyvenime labai didelė retenybė. Kita vertus, svarbu ir tai, 

ką matai pats – ar susitapatini su kitų matymu, ar kuri savo uni-

kalų požiūrį. Tai labai gera galimybė, nes gali save išlaisvinti iš 

kitų primetamos kalbos kalėjimo. 

 

Kas stipresnis, pavadinimas ar tavo sąmonė? Kiti tave nori ma-

tyti tik savo funkcija, priedėliu, bet su savimi juk gali būti tas, 

kas esi iš tikro, anapus bet kokių kalbos kliedesių. 

 

Tačiau, kadangi noriu perduoti informaciją – turiu kliedėti, bet 

tikslas yra kliedėti kitaip. Reikia suprasti, kad kalba ne tikrovė, 

bet rodyklė, parodanti kokia kryptimi reikia žiūrėti. Kas sugeba 

iššifruoti šią kryptį, tas supranta, ką noriu pasakyti. Žodžių ar 

frazių mokytis nereikia, reikia išmokti matyti pačiam, savo są-

monėje. 

 

Tad pradėkime: kas yra žmogus? ir kas yra metafizinis žmogus? 

 

Žmogų įprasta apibrėžti kaip „gyvybės“ formą, bet tai supran-

tant iš „organinės“ pusės. Tačiau galima matyti ir kitaip, svar-

biausia laikant ne organiką, bet sąmonę ir informaciją. Kas yra 

sąmoninga gyvybė? Tai gebėjimas aplinką paversti informacija 

ir tą informaciją sau atvaizduoti. Informacija yra tam tikra są-

veika, kurioje atsiranda duomenys. Ta informacija yra kiberne-

tinės sistemos dalis, kuri fragmentą paverčia įvertinimo, reika-

lingo valdymo sprendimui, pagrindu. Kitaip sakant, gyvybė yra 

gebėjimas tikrovę paversti informacija ir tą informaciją panau-

doti savo sprendimams. Tam ji turi būti susieta ir susumuota. 

Šis procesas vadinamas visiems įprastu žodžiu „ekranas“. Tai 

tik pavadinimas, kurio paskirtis būti išlaisvinimu iš stereotipi-

nių vaizdinių. Tikrovėje metafizinis žmogus yra kažkas kita, bet 

norint šį kitoniškumą išreikšti, reikia naudoti po ranka turimus 

terminus. 
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Taigi sąmonė (siela) yra ekranas, kuriame susumuojama iš ap-

linkos surinkta informacija. Šį procesą galima laikyti pagrindi-

niu aukštesnio rango gyvybės atributu. Tai ne kokia nors orga-

nika, bet informacinis procesas, kuris gali vykti nebūtinai orga-

niniame substrate. 

 

Kas yra ekranas? Tai iš kelių sluoksnių sudarytas energetinis 

darinys, kuriame susijungia aktyvioji ir pasyvioji dalys. Akty-

vioji dalis yra „induktorius“, perduodantis srautą ir pasyvioji – 

reprezentatorius, susumuojantis morfizmus (informacijos for-

mas, pavyzdžiui, struktūrinius potencialus). Induktoriai sudaro 

kintantį laike šabloną, o reprezentatorius yra kokybių ir suvo-

kimo sąmoninga perspektyva. Visa tai surišus į vieningą sis-

temą, gaunama struktūra, kurią kažkada vadinau a) sandara, ku-

riai būtinos traukiančios mikro-jėgos ir b) procesu, kuris yra in-

formacijos apdorojimas, vykstantis jau aprašytu būdu. Ekranas 

pirmiausiai yra esaties pamatas ir jeigu darome prielaidą, kad 

tikrovė kaip esatis įmanoma ne tik žmoguje, tai galima manyti, 

kad įmanoma neišsenkanti ekranų įvairovė. 

 

Žmogus yra viena iš tokių gyvybės formų, tačiau nebūtinai vie-

nintelė, nes informacijos sumavimo procesai nebūtinai tik tokie, 

kokie vyksta žmoguje. Galima tarti net dar griežčiau: kiekvie-

nas tikrovės lygis turi savo susietą sąmoningą perspektyvą ar 

tokių perspektyvų sistemą. Viena sistema yra žemės biosfera, 

tokia gali būti saulės biosfera ir pan. 

 

Kodėl tai įmanoma? Todėl, kad gnostinė materija sutankėja tose 

pačiose vietose, kur ir fizinė materija, ir mišrios gyvybės for-

mos atsiranda tokiose sumaišytose vietose. 

 

Jeigu informacinis procesas atsiranda nesumaišytose terpėse, 

tai turime kitos dimensijos sąmoningas perspektyvas, kurios 

gyvena savo kosmosuose ir savo pasauliuose ir net neaišku ar 

jose informacinis procesas geba aprėpti mūsų pasaulio informa-

ciją. 
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Apibendrinant, pagal sluoksnių sąveiką galima informacinius 

procesus skirstyti į tris tipus: 

 

a) planetinė mišri sistema, 

b) žvaigždinė mišri sistema, ir 

c) gnostinė vienalytė sistema. 

 

Tai reiškia, kad galimas materialus kūnas, plazminis kūnas ir 

bekūnė siela, kuri formuojasi nepriklausomai nuo materijos 

sankaupų. Pirminė siela visų žmonių yra bekūnė, tačiau šis gy-

venimas visada yra mišrios būsenos, kuri vienalyte tampa tik 

pasibaigus gyvenimui. Po mirties sąmonės energomorfinė sis-

tema pirmiausiai pereina prie vietinės informacinės sankaupos, 

kuri yra tarsi tarpinė stotis perėjimui į aukštesnį pasaulį. T. y., 

siela pirmiausiai atsiduria planetinėje gaudyklėje, tada keliauja 

į vietinės žvaigždės sistemos energomorfinę struktūrą. 

 

Žmogų metaforiškai laikant tam tikru ekranu, kuris apibrėžia-

mas kaip pagrindinis gyvybės procesas, galima teigti, kad tai ne 

vienintelis įmanomas tipas. Yra skirtingų rūšių ekranai, negana 

to yra skirtingos įstrižainės ekranai, kurie priklauso skirtingo 

egzistencinio rango realybei. Žmogus yra beveik vienintelė „į-

rodyta“ įstrižainė. Tačiau, apibendrinant, ekranas yra ir visa že-

mės gyvybės sfera, ir tokių sąmonių sfera išeina gerokai toliau 

už mūsų planetos ir saulės ribų. Čia taip pat galima atskirti kos-

mosus, tikrovę ir joje atsirandančias gyvybės formas. 

 

Siekiant „pažinti“ pasaulį, pirmiausiai turimas galvoje įprasti-

nis fizinis pasaulis, kuriame randame gyvybę, žmoniją, tautas, 

valstybes, geografiją, ekonomiką, politiką ir t.t. Tačiau jeigu 

norime pamatyti noosferą, tikrą sąmonių pasaulį ne per kūniš-

kus ženklus, bet tiesiogiai, turime išmokti matyti pačią gnostinę 

braną. Ji, aišku, susijusi su fizine brana, tad šį vaizdinį, žemės 

rutulį galima naudoti kaip pagalbinį. Tačiau ant jo reikia pro-

jektuoti noosferą, kuri atsiranda sąmonių sluoksnyje. Galima 

matyti tokius pasaulis: 
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a) žemesnioji noosfera – kalba, techninės komunikacijos prie-

monės; 

b) aukštesnioji noosfera – tiesioginės asociatyvinių hologramų 

telepatijos pasaulis; 

c) metafizinė noosfera – vietinio dievo struktūra, kuris apima 

mūsų saulės sistemą. 

 

Jeigu esi ne koks nors pavadinimas, bet ir metafizinis žmogus, 

gali pabendrauti ne tik su kitais žmonėmis, bet ir su visa žmo-

nijos sąmonės sfera, visuose išvardintuose lygiuose. 

 

 

22. Dvasinės laisvės keliai 

Savo tekstuose dažnai naudoju supaprastintas schemas, kurias 

neteisingai interpretuojant, gali būti sunku suprasti pagrindinę 

mintį. Šios schemos nėra kopijos arba nuotraukos, jas reikia 

suprasti kaip nuorodas, perteikiančias prasmę arba minties 

esmę. Schema yra tik ženklas, panašiai kaip žodžių raidės tekste 

– pačios jos nereiškia nieko, jos yra tik garsų simboliai, kurių 

reikšmės reikia ieškoti anapus simbolių. Žodžiuose tai reikšmė, 

schemoje – struktūrinis žmogaus pasaulio sandaros principas. 

Matant tekste tik raides, suprasti tai, kas juo sakoma – neįma-

noma. Tas pats ir su schema – jos reikšmę reikia surasti savyje 

arba anapus, susiejus ją su tuo kas realu ir tikra. Tai tikrai ne 

raidės ir ne žodžiai, esantys šiapus. Juo labiau ne schema. Ji yra 

tik užuomina. 

 

Ankstesnės schemos buvo neužbaigtos, nes jos nerodė viso dva-

sinio žmogaus. Jo esmė ta, kad žmogus gyvena dvejuose pasau-

liuose, tik vienas jų labiau akcentuotas, tuo apribojant žmogaus 

galimybes, o kitas yra paslėptas, nors jį galima laikyti pagrin-

dine žmogaus dalimi. Ši schema yra sąmokslo prieš žmoniją pa-

aiškinimas, kurio esmė ta, kad žmogus užgrobtas ir iš jo atimti 

visi tikri gebėjimai ir pasauliai. Žmogus apribojamas tam, kad 

jį būtų galima valdyti ir išnaudoti. Žmogaus esmė – dvasia, kuri 
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gyvena dvasiniame pasaulyje, kurį paprastai vadinu gnostiniu 

pasauliu. 

 

Mano naudojamos schemos skirtos padėti žmonėms pasiekti 

dvasinį išsilaisvinimą, kurio esmė yra atrasti savyje paslėptą dar 

vieną pasaulį, kuris yra tikrasis žmogus. Jeigu šis, fizinis pasau-

lis sukelia daug problemų, konfliktų, nesutarimų, nesupratimo, 

tai tik todėl, kad žmogus nesupranta nei savęs, nei tikro pasaulio 

esmės. Viską sudėliojus į savo vietas, dingsta visi klausimai, 

kurie pašalinami atsakymais, kuriuos su schemų pagalba patei-

kiu savo knygose. Žmogus žymiai sustiprėja psichologiškai, bet 

tuo pačiu atsiranda ir platesnis supratimas. Šis supratimas yra 

atsakymai, kurie, teisingai suvokti, įsisąmoninti ir priimti, pa-

rodo teisingiausią kelią arba vietą, kurioje galima apsistoti il-

gesniam laikui. Bet schemos ir principai yra tik pradžia – visą 

pagrindinį darbą turi padaryti pats žmogus. 

 

Įprastai gyvename įstatyti į fizinio pasaulio pasaulėvaizdį, kuris 

užima visą žmogaus vidų ir paverčia žmogų tik šio pasaulio bū-

tybe. Su šiuo pasauliu žmogų pirmiausiai riša kūnas, kuris val-

domas laisvės šviesos, turi čia išgyventi. Šios dalies, vadinamos 

sensoriumu, sluoksniai yra sąmonė ir vaizdinys, kurie perke-

liami į proto asociatyvinę hologramą ir užpildo ją šios krypties 

informacija. Tai yra fizinių branų pasaulis, kuris susieja senso-

riumus į vieną struktūrą, apimančią šios krypties realybę, kurios 

nežinoma dalis, žymima x, nurodo į fizinę transcendenciją. Ma-

toma dalis ir nematoma gelmė yra daugelio žmonių dėmesį pri-

kausčiusi pagrindinė tikrovė. 

 

Bet yra ir kita kryptis, kuri panaši į aprašytą fizinį pasaulį, bet 

yra visiškai kitokia realybė, kurią galima vadinti dvasine, gnos-

tine ar kaip nors kitaip. Pavadinimai nesvarbūs, svarbus teisin-

gas supratimas. 

 

Iš tokios schemos nesunku suprasti, kad įprastas branduolys yra 

EGO ir kūno junginys, kurie atstovauja vieną iš dviejų išvar-

dintų krypčių: kūnas yra fizinio pasaulio dalis, kuriame veikia 
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ir kurio dėsniams turi paklusti; EGO yra dvasinis kūnas, atsto-

vaujantis gnostinę kryptį ir turintis rodyti žmogui dvasinį pa-

saulėvaizdį. Šis pasaulėvaizdis yra toks pats kaip ir fizinio pa-

saulio pasaulėvaizdis, kuriame gyvena žmogaus kūnas ir ku-

riame susitinka su kitais kūnais, su kuriais gali bendrauti išorine 

šneka. Dvasiniame pasaulėvaizdyje taip pat yra pasaulis šiapus 

ir anapus dvasinio horizonto. Pasaulyje „šiapus“ žmogus susi-

tinka su kitais dvasiniais kūnais ir bendrauja su jais mintimis. 

Tad yra fizinė transcendencija ir dvasinė transcendencija, iš ku-

rios išnyra dvasinis pasaulis, tampantis sąmonės ir dvasinio 

proto maistu. 

 

Šitaip žmogui atsiveria du šios realybės sluoksniai, fizinis ir 

gnostinis, ir jis gyvena abejose, išnaudodamas visus privalu-

mus, kuriuos teikia toks pasidalinimas ir kovoja su trūkumais 

bei silpnybėmis, atsirandančiomis dėl to, kad kiekvienoje vie-

toje veikimo galimybės ribotos, o tai visais atžvilgiais silpnina 

žmogų. Šis pasidalinimas gali būti ir suprantamas. Yra du ar 

daugiau pasaulių, kurių kiekvienas turi savo savybes ir būtis bei 

egzistencija skirtingose branose įmanoma tik pagal tos branos 

savybes. Jeigu žmogus visas būtų tik fizinės branos, tai jis ne-

būtų gyvas savo dvasia. Bet jeigu jis būtų tik iš gnostinių laukų, 

tai jis niekaip negalėtų veikti šioje pamatinėje realybėje šioje 

visatoje. Tai gali būti tam tikra misija, dėl kurios žmogus buvo 

pasiųstas į šį pasaulį, bet kad jis būtų gyvoji dvasia, reikalinga 

gnostinė brana. Todėl smegenyse atsiveria „kanalas“ per kurį 

šiame kūne persikelia dvasia ir kūnui suteikia tokių galimybių 

veikti, kurių sukurti negalėtų jokia fizinė realybė. 

 

Problema tik ta, kad šis žmogus, iš 21 a. visatos yra apribotas, 

nes jam neleidžiama pamatyti visos gnostinės branos. Tai pada-

ryta uždarius arba apribojus gnostinį pasaulėvaizdį ir uždraudus 

tarpusavyje komunikuoti šiame pasaulyje. Jis įkreiptas tik į fi-

zinę realybę ir priverstas darbu aptarnauti slaptą elitą, vadinamą 

Iliuminatais, kurie naudojasi šia padėtimi savo tikslais. 

 

Šiame principe matome, kad sąmonės rodomoji dalis apima tik 

nedidelį gnostinio pasaulio fragmentą, dėl to EGO kūnas mato 
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tik labai susiaurintą vidinės realybės dalį. Kadangi ši dalis išt-

rinta, ji sąmonei tampa neįdomi ir visas dėmesys perkeliamas į 

fizinį pasaulėvaizdį, pagal kurį formuojasi visi psichologiniai 

žmogaus aspektai: atmintis – tik šio pasaulio; protas – šio pa-

saulio asociatyvinė holograma; rodomoji dalis – tik sensoriu-

mas ir jo užvaldytas mąstymas ir t.t. Kitaip sakant, tokia dvasia 

yra uždaryta į fizinio pasaulio kalėjimą, iš kurio išsivaduoti į-

manoma tik atvėrus kitą pasaulį, kurį galima vadinti dvasiniu, 

nors pavadinimai čia nesvarbūs. Jame galima surasti save ir ki-

tus žmones, bet tik dvasinėse formose, gaunant galimybę tarpu-

savyje bendrauti „minčių“ kalba, su tais, kurie ateina į dvasinio 

pasaulėvaizdžio „šiapus“. Toks pasaulis įmanomas ir kaip tik-

ras, natūralus pasaulis ir kaip technologiškai sukurta „virtuali 

realybė“. 

 

Tokia yra žmogaus gyvenimo esmė – dviejų realybių sankirta, 

kurios branduolys yra ego-kūnas. Tačiau gyvenimo riba yra 

mirtis, kurios metu branduolys išyra ir kiekviena dalis nuke-

liauja į tą pasaulį iš kurio atėjo ir įgauna natūralią šiam pasauliui 

formą. Kūnas suyra į atomus ir molekules ir susilieja su plane-

tos substancija, šitaip sugrįždamas į natūralią fiziniam pasauliui 

formą. EGO taip pat išsiskaido, bet jo fragmentai su savo for-

momis ir morfizmais pereina į natūralią gnostinę būklę, ir 

tampa gryna, nestruktūrine dvasia. Šitaip viskas atsistato į pri-

gimtinę, natūralią būseną. 

 

Koks šių branų ryšio pobūdis – sunku pasakyti: ar tai įprasta 

simbiozė, o gal tai įsibrovimas, užgrobimas ar užkariavimas? 

Bet kokių atveju, tokia yra žmogaus fizinė ir dvasinė esmė, kuri 

kaip nuosprendžio trukmė turi būti atitarnauta. Vienintelis ke-

lias iš šio kalėjimo, jeigu šis pasaulis toks atrodo, yra nenatūrali 

mirtis, kuri pagreitintu režimu įvykdo aprašytą branduolio diso-

ciaciją. Gyvenant vien fiziniame pasaulyje, čia iš tikro nėra kas 

veikti, nes gyvenimas čia suvokiamas kaip našta, nes reikia pra-

simaitinti, kovoti už būvį, dirbti, kęsti apribojimus, sirgti pagy-

domomis ir nepagydomomis ligomis ir kentėti nuo kitų įvai-

riausių kūno silpnybių. Tačiau kai žmogus visas, jis supranta 



99 

daug daugiau nei iš ribotos perspektyvos ir šį gyvenimą geba 

paversti irgi prasmingu. 

 

Todėl vertinant žmogų, svarbu nustatyti, koks yra žmogaus ti-

pas. Tai priklauso nuo krypties ir perspektyvos ir nuo to, kokia 

pusė dominuoja asociatyvinėje proto hologramoje, nuo ko prik-

lauso žmogaus mąstymas ir bendravimas kalba arba mintimis. 

Tokiu principu iš branduolio išeinančios rodyklės parodo, kuri 

sąmonės kryptis dominuoja. Tai svarbu todėl, kad kryptis pa-

rodo žmogaus tipą ir tai, kokiam pasauliui jis priklauso. Tai 

viena vertus gali būti ir sąmoningas pasirinkimas, kai dėl vienos 

ar kitos priežasties žmogus renkasi dvasią arba kūną. Bet kita 

vertus, pasirinkimo priežastis gali būti užgrobimas ir programa-

vimas, kai dvasinis pasaulėvaizdis paprasčiausiai ištrinamas iš 

sąmonės ir žmogus net nežino, kad yra įmanoma ir tokia rea-

lybė. Dauguma mano sutiktų žmonių yra būtent tokie nesupran-

tantys lobotomai. Kiti gali būti tarnaujantys slaptiems šeiminin-

kams, yra paprasčiausi užprogramuoti aktoriai. 

 

Tie žmonės, kurie iš tikro nori atrasti save, ir kurie sugeba ma-

tyti toliau nei tik schemų ir raidžių paviršius, turi atsisukti į 

save, savo vidų, pamėginti atsirišti nuo fizinio pasaulio, patyri-

nėti savo lobotomiją, kad suvoktų jog ta būsena, kurioje esi – 

tai ne tikras tu, ir padaryti sprendimą, nuo kurio priklauso pra-

dinis laisvės judesys. Nes gnostinis anapus ir yra ta erdvė, ku-

rioje žmogui atsiveria neribotos laisvės galimybės. Po šio jude-

sio, galima mėginti nešti laisvę į šį pasaulį, o galima ir padaryti 

kitokį sprendimą – siekti absoliučios laisvės, bet tik išvaikščio-

jus visus šio ir ano pasaulio kelius ir klystkelius. 
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23. Kvantinė sąmonė 

Apie informacijos sulaikymą 

 

Suprantama, kad žmonėms informacijos reikia čia, dabar ir kuo 

greičiau. Laiko tempimas tiek metų gali atrodyti nesupranta-

mas. Juk jeigu informacija turima, tai, atrodo, ją reikia iš karto 

visą paviešinti ir padėti tiems žmonėms, kuriems ji aktuali. O jų 

daug, nes problemos mastas didelis. Dėl to, tariamas informa-

cijos sulaikymas gali atrodyti įtartinas, nes žmogus neatverčia 

visų kortų iš karto dėl kokių nors rimtų priežasčių. Tačiau to, iš 

tikrųjų, nedaro niekas, tai kodėl reikėtų reikalauti iš kitų? 

 

Informacijos yra daug, tad ją tenka skaidyti dalimis. Ji skirta 

mokymui, tad kaip kursas, pateikiama segmentais. Be to, infor-

maciją naudoja ir tie, kuriems ji nėra skirta, nes knygos viešos, 

tad tokiems žmonėms priėjimą norima riboti. Šitai supratus, 

tampa aišku, kodėl viskas nepateikiama vienu straipsniu arba 

viena knyga, iš karto. 

 

Galima paprieštarauti, kad informacijos ne tiek daug kaip at-

rodo arba ją lengvai įmanoma sukoncentruoti. Jeigu žinoma są-

monės paslaptis, užtektų parašyti ir paaiškinti jos lygtis ir dar-

bas būtų baigtas. Tie, kam jų reikia, iš karto atliktų savo tyrimus 

ir eksperimentus, patikrintų „teoriją“, ir galėtų kurti gynybines 

arba puolamąsias technologijas. Tačiau taip kalbantys žmonės 

nesupranta ką kalba. Visų pirma tai lengvabūdiškas požiūris, 

kuris nesuvokia, kad sąmonės mechanizmo viešinimas yra toks 

pats rizikingas kaip viešinti sprogmenų gamybos technologijas. 

Tai paprasčiausiai pavojinga, nes niekas nežino į kokias rankas 

pateks informacija, ją padarius vieša. Todėl geriau ją sulaikyti, 

riboti, sukurti bent minimalių apsaugų ir barjerų sistemą, vienas 

iš elementų kurios yra informacijos viešinimas tik nedideliais 

gabaliukais. Ją visą atskleisti galima tik patikimiems žmonėms, 

kai esi užtikrintas, kad ji bus tinkamai naudojama. 

 

Kitas būdas informaciją padaryti nepavojinga yra jos tik filoso-

finio aspekto viešinimas, išimant visus techninius klausimus. 
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Vieniems užtenka principo, o formules gali susikurti patys, ki-

tiems tai neįveikiama kliūtis ir jie net žinodami esmę, žinių ne-

gali panaudoti piktais tikslais. Negana to, kad galingiausios ma-

fijos psichotroniką jau dabar naudoja nusikalstamais tikslais, 

paskleidus informaciją, tai pradėtų daryti bet kas, visokios „bal-

bieriškio mafijos“. Žmogui tiesiog būtų neįmanoma kvėpuoti – 

reikėtų galvoti apie efektyvias gynybos priemones kiekviename 

žingsnyje. O šiuo metu tai prieinama tik valstybės organizacijos 

grupuotėms – bet ir to užtenka, kad gyvenimą padarytų ne-

pakenčiamą. 

 

Todėl kyla natūralus klausimas, nuo kurio pradėjau šį skyrelį – 

jeigu paslaptis atskleista, reikia smogti atsakomąjį smūgį. Ta-

čiau tai ne taip paprasta, nes valstybė turi pranašumą ir atsklei-

dus visas kortas, galėtų tokią galimybę lengvai užgniaužti. Tada 

informacijos negautų niekas ir neliktų galimybių organizuoti 

pasipriešinimo struktūrą. 

 

Todėl laikysiuosi tokios taktikos, kokios laikiausi lig šiol: vie-

šinti dalimis ir apriboti teoriją principais, filosofija, atsisakant 

nagrinėti klausimus, susijusius su konkrečiais techniniais 

sprendimais. Sąmonės formulės nepateiksiu, bet yra viešinamas 

principas, kuriuo remiantis galima prie tokių pagrindų prieiti. 

Neaiškinsiu psichotronikos technologinių charakteristikų, bet 

paaiškinsiu ką ir kokiomis priemonėmis sąmonėje galima da-

ryti. Nebus ir konkrečių žmonių pavardžių, bet aiškinu kaip vei-

kia organizacinė struktūra psichosocialiniu aspektu, kuri šias 

technologijas naudoja savo tikslų siekimui; nes reikia prisi-

minti, kad tiesiogiai pats nukentėjęs žmogus praktiškai specifi-

kacijų panaudoti negalės. Tai įmanoma tik specialistams, kurie 

turi priėjimą prie specialios technikos. „Paprastam žmogui“ už-

tenka žinoti teoriją, nes pats gynybos priemonių vis tiek nepa-

sigamins, nes jos nėra tokios paprastos, kad jas būtų įmanoma 

susikonstruoti buitinėmis sąlygomis. Todėl geriau bet kam net 

nežinoti. 

 

Taigi rašau tam, kad būtų bent kiek didesnis išprusimas. Klau-

simai: 
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a) Kas yra sąmonė?, 

b) Kokie jos užgrobimo būdai?, 

c) Kaip nuo užgrobimo apsisaugoti? 

 

Kas yra sąmonė tai pirmiausiai fizikos, matematikos, biofizi-

kos, neuromokslo, kibernetikos klausimai. 

 

 

Nuo ko prasideda sąmonės tyrinėjimas? 

 

Į šį klausimą atsakyti labai paprasta – nuo metodų išaiškinimo. 

T. y., kelias prie atsakymo į klausimą „kas yra sąmonė?“ prasi-

deda nuo „kaip?“. Turi būti išaiškinta, kaip keliausime, nes ke-

liavimo būdų ne vienas, tad reikia rinktis ir, žinoma, tai, kas 

geriausia, kas kelionę daro greičiausia ir patogiausia. 

 

Viskas prasideda nuo pažinimo problemos, atsakant į klausimą 

kas tai yra ir kaip jis įmanomas. Filosofijoje tai – gnoseologinis 

klausimas (gnosis gr. – pažinimas). Mano ir kai kurių kitų žmo-

nių sistemoje pažinimo mechanizmas vadinamas telepatija, nes 

jo metu į šviesą iškeliama tai, kas paslėpta ir nežinoma. Mintys 

paslėptos, tas žmogus, kuris gali jas atskleisti vadinamas tele-

patu. Taip pat nežinoma tikrovės gelmė, todėl jos atskleidimas 

– tokia pati telepatija, nes čia parodoma tai, kas kitiems žmo-

nėms nepasiekiama. Kaip tai įmanoma, atsakysime tik suklasi-

fikavę telepatijos rūšis ir paaiškinę koks jų veikimo mechaniz-

mas. 

 

Telepatija yra a) fenomenologinė, kai struktūra matoma speci-

finiu jutimu, b) technologinė, kai fenomenologiją galima imi-

tuoti techniškai, tai yra struktūrą matoma galima padaryti tech-

ninėmis priemonėmis, c) kognityvinė, kai naudojamas raciona-

lus numatymas ir projekcija. 

 

Fenomenologinis pažinimas tai ypatingų žmonių, vadinamų ge-

nijais, sugebėjimas. Jie naudojasi įvairiomis sinestezijomis ir 

kitomis išplėstos sąmonės galimybėmis. Šis variantas – nelabai 



103 

įdomus. Toliau, tokius žmones pakeičia matavimų technologi-

jos, kurios imituoja technologinės telepatijos galimybes. Tačiau 

labiausiai paplitęs pažinimo būdas yra kognityvinė telepatija, 

kurioje pritaikoma žmogaus patirtis ir aprioriniai racionalumo 

principai, kurie leidžia pažinti tikrovę teoriškai. Tai suprasime 

nustatę, kuriose vietose vyksta šie procesai. Pirmiausia – gal-

voje ir už galvos. Galvoje turime mąstymą, vaizduotę, o už gal-

vos – sensoriumą ir transcendenciją. Pažinimas yra ne kas kita, 

kaip visų šių vietų susiejimas sąmonėje, leidžiantis visose jose 

matyti tikrovės sandarą arba struktūrą. 

 

Sensoriumo kontinuumas yra pasaulis, tikrovė; fizinis kontinu-

umas yra tikrovės modelis sukonstruotas vaizduotėje; matema-

tinis kontinuumas – tai kiekybinė struktūra, kuri uždedama ant 

fizinio modelio ir tikrovės. 

 

Matome, kad visose vietose, kurias turi sujungti telepatija (pir-

miausia kognityvinė), randame tą patį darinį, kuris vadinamas 

kontinuumu. Suprantama, ši sąvoka ne visai tiksli, nes kontinu-

umas yra tik pradinė būsena, kuri pradedama skaidyti ir rekom-

binuoti, šitaip iš jo gaunant įvairias struktūras – matematines, 

fizines ir tikrovės. Pažinimo prielaida yra ta, kad kontinuumai 

ir iš jų gautos struktūros visose trijose vietose vienodi. Tad vi-

siškai nesvarbu, kurioje vietoje vyksta pažinimas. Jis gali vykti 

ne tik pasaulyje, bet ir žmogaus galvoje, nes joje sustatyta sis-

tema bus tokia pati ir pasaulyje, jeigu nustatomas atitikties fak-

tas. Tad šiuolaikiniai fizikai gali dirbti ne būtinai išorinėje rea-

lybėje arba gamtoje. Daug patogiau šį darbą daryti savo vaiz-

duotėje ir tik paskui „teoriją“ tikrinti ieškant atitikimo. Be to, 

įprastinėje būsenoje šie pasauliai yra sujungti ir judant informa-

cijai švytuoklės principu, pirmyn-atgal, struktūros susivieno-

dina ir žmogus pradeda matyti pasaulio paslaptis net neišėjęs iš 

savo galvos. Tokia yra pažinimo esmė, kuri ypač svarbi kogni-

tyvinėje telepatijoje, kuri remiasi aprioriniais ir aposterioriniais 

proto principais. 

 

Matematikoje viskas prasideda nuo skaičių sekų, o skaičius yra 

ne kas kita kaip kontinuumui pritaikytas kiekybės operatorius. 
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Pati matematika savaime ne tiek svarbi, daug svarbiau jos prak-

tinis pritaikymas fizikoje. O čia skaičius susietas su parametrais 

ir jų matavimo vienetais. Kitaip sakant matematikoje skaičius 

pasako tik „kiek“, o fizikoje – „kiek kokio nors matavimo vie-

neto dalių“. Panašiai kaip „penki“ ir „penki metrai“. Visos fizi-

kos formulės ir lygtys naudoja šį principą ir juo galima apskai-

čiuoti kiek ko nors yra. 

 

Pati fizika, kaip fizinis kontinuumas, yra tikrovės modelis, kuris 

išreiškiamas fizikine sistema, turinčia savybes ir parametrus. 

Modelio pavyzdys gali būti atominė materijos teorija, įvairios 

laukų konfigūracijos, stygų teorija ir pan. Kiekvienas modelio 

elementas (atomas) turi savybes, kurios išreiškiamos kiekybiš-

kai, skaičiais. Fizikinių teorijų esmių esmė – šias savybes su-

modeliuoti kiekybiškai ir išaiškinti kaip vystosi laikui bėgant 

fizikinės sistemos. Kad tai pavyktų, jos turi būti įsivaizduoja-

mos diskretiškos arba kaip kontinuumai. 

 

Ir trečia dalis, kaip jau kelis kartus minėjau, yra eksperimentas 

pasaulyje, kurio metu duomenys paimami iš pačios tikrovės ir 

lyginama ar yra tarp kontinuumo struktūrų atitikimas. 

 

Fizinis modelis jau buvo aiškintas. Tai yra substancija-erdvė-

judėjimas-laikas, informacija-erdvė-judėjimas-laikas ir ener-

gija-erdvė-judėjimas-laikas. Svarbiausia trinarė struktūra subs-

tancija-informacija-energija ir ją papildo erdvė-judėjimas-lai-

kas. Visos fizikinės sistemos konstruojamos šiuose rėmuose. 

Sąmonei svarbiausia yra informacija-substancija plius energija. 

Reikia neužmiršti, kad šios koncepcijos nėra vienalytės, nes jos 

turi turtingą vidinę struktūrą, tokią kaip laukai, kvantai ir pan. 

Iš to seka, kad siekiant sukurti sąmonės modelį reikia judėti 

šioje pamatinėje struktūroje: 1) sukuriamas modelis fizinėje 

vaizduotėje (laukas, kvantas, kompleksas), šis modelis 2) mate-

matizuojamas matematinėmis struktūromis, ir galų gale 3) ieš-

koma mechanizmų eksperimentais, su matavimo prietaisais, de-

tektoriais, veikiant sąmonę bangomis ir pan. Sąmonėje svarbios 

mikrojėgos, kurios suformuoja struktūrą ir informaciniai pro-
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cesai tokie, kaip erdviniai ir intensyvumo morfizmai, kurie ats-

pindi aplinkos formas. Šis sąmonės principas vadinamas „ek-

rano paradigma“. 

 

Žmonės, susipažinę su mano knygomis, turėtų suprasti, kad są-

monės visi klausimai fizikos rėmuose atskleidžiami kvantinėje 

mechanikoje, kvantinio lauko teorijoje, dalelių fizikoje, kon-

densuotų medžiagų fizikoje ir stygų teorijoje; taip pat naudojant 

kibernetikos ir informacijos teorijas; neįmanoma apsieiti ir be 

matematikos esmės supratimo. 
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III. Gyvybės samprata 

24. Tikrovės mokslas 

Bendras tikrovės vaizdas filognozijoje apibrėžiamas kaip ma-

žosios ir didžiosios sievos dvistata, tarp kurių įsiterpusi jungia-

moji grandis, vadinama sietynu. Sietynas kol kas nėra mūsų ty-

rimo tema, nes jis paslėptas gelmėje ir sudaro pirmapradį kūną, 

nerodomą sumavimo procese. Mažoji sieva pristatyta „Juoda-

jame drakone“, kur ji pateikta kaip „burės“ formos koordinačių 

sistema, jungianti žmogaus psichovektoriaus dėmenis. Didžioji 

sieva turi panašią išvaizdą, tik jos dėmenys kitokie, susiję su 

išorinio pasaulio interpretacija, kuris yra ne psichologinė, bet 

daiktiškoji realybė. Šiame įžanginiame skyrelyje mano tikslas 

pasiūlyti pirmą didžiosios sievos modelio variantą, kuris yra 

paprasčiausias, pirmo lygio gnostinis implantas, pradedantis di-

džiosios sievos tyrimų kelionę pradiniame lygmenyje. Didžiąją 

sievą taip pat modeliuoju kaip burę, kurios centre yra pagrindi-

nis sievos dėmuo, vadinamas substancija, kuris filosofiją do-

mina nuo Aristotelio ir jo pirmtakų laikų. 

 

Mažojoje sievoje turime dvi susikryžiuojančias ašis, vadinamas 

genetikų ir gnostikų ašimis, kurias didžiojoje sievoje pakei-

čiame į rėizolo ašį vertikaliai ir eiolo ašį horizontaliai. Šios ašys 

savyje talpina pagrindinius interpretacijoje naudojamus dėme-

nis, kurie sukuria daiktovektoriaus struktūrą, kuri apibūdinama 

kaip geometrinis simetronas. Tai yra visa burė. Rėizolinės ašies 

viršuje turime jėgos-šviesos dėmenį, kuris yra minkštoji struk-

tūra, centre esančios substancijos atžvilgiu. Apačioje yra ener-

gija, kuri gali turėti daug formų, viena iš kurių yra šiluma. Ji 

gali būti žemo, aukšto lygio, nuo ko priklauso jos tinkamumas 

arba pavojingumas gyvybei. Rėizolinė ašis yra judrioji, nuro-

danti į substancijoje esančią judriąją, aktyviąją dalį, pradedant 

nuo kinematikos iki dinamikos. Tačiau, remiantis mano teorija, 

rėizolinė, deterministinė dalis nepakankama, nes ji yra simetriš-

kai apibrėžta, juda iš anksto numatomomis trajektorijomis, yra 

tik energija be laisvo pasirinkimo, be galimybių erdvės. Šią 
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erdvę sukuria eiolinė, horizontali, ašis, kurios centre yra subs-

tancija, o galinė dalis yra neapibrėžtumo, galimybių, ploto dė-

muo, priekyje pervedamas į konkrečią realizaciją, faktą, tikrą 

veikiančiąją strategiją. Ši dalis į deterministinį rėizolinį vek-

torių įveda tikimybę, galimybę rinktis, nuokrypį trajektorijoje, 

kuris suardo tvarką, išbalansuoja pusiausvyrą, įveda į daiktiš-

kąją realybę tvarką arba chaosą. 

 

Ši sistema lygiagreti mažosios sievos sandarai ir priekyje turi 

objektyvųjį komponentą, o gale – subjektyvųjį. Tai, kitaip sa-

kant, yra būtinoji ir norinčioji dalis. Ši interpretacija, galbūt, 

antropomorfizuota, nes suvokiama lyg tikrovė būtų gyvas as-

muo, tačiau akivaizdu, kad tai tik metaforos lygio idėja, kurioje 

vengiama, tokiame lygmenyje, vertinti koks yra galutinis tikro-

vės principas ir, paprasčiausiai, jos suvokimas įvelkamas į mis-

tišką aureolę, kuri privaloma maginėje sąmonėje. Žmogus kyla 

iš šios bendrosios struktūros, ir jo pirmapradžiame kūne turi 

būti įvesti šie sampratos elementai, kuriuose eiolinė ašis asoci-

juojama su kuriančiąja gauble, o rėizolinė – su energetine ir in-

formacine ašimi, kuri sudaro materialų ir eterinį žmogaus pir-

mapradžio kūno spektro komponentą. Gelmininkui svarbiau-

sias pagrindinis tikrovės dėmuo, vadinamas pirmuoju judintoju, 

kuris turi būti interpretuojamas naudojant kaip analogą žmogų 

ir tiesiogiai su juo susiejamas. Žmogaus sąmonė turi turėti kom-

ponentą, kuris iš šviesos arkos pereina į gelmę, neprarasdamas 

buvimo sąmonės substratu esmės, kuri yra tarsi visos tikrovės 

sąmonė, savo dalelę perduodanti gyvam organizmui. Kadangi 

jos pagrindinė savybė yra plotinis sumavimas, galima įsivaiz-

duoti, kad toks pats principas turimas tikrovės fundamente, kur 

šią funkciją atlieka bozoninis eteris, iš kurio sudarytas ir žmo-

gaus sumatorius. Per kokią savybę galima surasti šį tikrovės 

centrą, apimantį kosminius mastelius? Manau, tai yra laikas 

savo pirmapradėse apraiškose, neturinčiose apdorotojo laiko 

savybių. Tai prezentinis srautas, tas šviesos arkoje esantis Da-

bar, sujungiantis visą tikrovę į vieną suvokimo plotą, kuriame 

laiko prasme skirtumas neegzistuoja ir matomas tik skirtumas 

erdvėje. Kosmose taip pat įmanomas toks principas, kur sąvei-

kos ir sąryšiai eteriniame lygmenyje sujungia visą kosmosą į 
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vieną didįjį Dabar be skirtumo, ir ši bendroji ašis, kuri nepripa-

žįsta Einšteino reliatyvumo teorijos, yra kosmoso didžiosios 

sievos sumatoriaus analogas. 

 

Kai nėra skirtumo laike, bet turimas skirtumas erdvėje – tai yra 

laisvės principas; kai turime skirtumą laike, bet neturime skir-

tumo erdvėje – tai yra egzistencijos principas. Žmogaus gyve-

nime šie du principai yra sujungti, nes jis sudarytas iš laisvės ir 

egzistencijos, kurios kyla iš būties, interpretuojamos kaip eio-

linė, kuriančioji gaublė. Nors pradinėje mokykloje šis principas 

gali atrodyti sunkiai įsisavinamas, nes dėstymas nepakankamai 

vaizdus, tačiau daroma prielaida, kad kiti tomai išmokti ir šis, 

„Gyvybės magijos“, tomas yra ankstesnio darbo pratęsimas. 

Gyvybės magijoje didžioji sieva yra fundamentali struktūra, 

kuri yra tarsi dirva, iš kurios išauga kitos kultūros formos, ku-

rios yra daug suprantamesnės ir įtaigesnės, nes yra gyvos. Ta-

čiau teoretikai turi suprasti ir konceptualiame lygmenyje, kad 

galėtų daryti profesionalią gyvybinio proceso analizę. Pagrin-

dinė formulė yra (didžioji sieva) (sietynas) (mažoji sieva), kur 

kraštiniai lygties dėmenys yra daiktovektorius ir psichovek-

torius, o centras kol kas tebūna X. Tai substratologijos ir sątva-

rologijos mišinys, kuriame šios dvi disciplinos uždėtos viena 

ant kitos ir yra sievos daugtūris bei kognityvinis madrigalas, 

projektuojamas anapus sumato kaip gnostinis implantas. Psi-

chologijoje tai BDF stielių konstruktas. 

 

Didžioji sieva didele savo dalimi yra simetrinė, nes procesai pa-

saulyje vyksta cikliškai. Tai šviesa-tamsa, šiluma-šaltis, astro-

nominiai ciklai, kurie procesą daro tvarkingą, įstato į tam tikrą 

stebėjimu nustatomą sistemą. Kiti procesai yra kaupiamieji, ku-

rie kaupia, renka energiją tol, kol ji pasiekia kritinį lygmenį ir 

įvyksta iškrova, išlydis, sutrikdantis pusiausvyrą, įvedantis ne-

pageidaujamą anomaliją. Tai žemės drebėjimai, ugnikalnių iš-

siveržimai. Taip pat, matome, apskritai, beprasmį, chaotišką ju-

dėjimą, kuris sukeliamas dėl simetrijose esančių sukauptų ener-

gijų, išsiveržiančių siautėjimo formomis, kaip audros, uraganai, 

viesulai. Kaip matome, pagal pradinę didžiosios sievos teorijos 
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versiją, tai priklauso nuo jėgų ir energijų simetrijų substanci-

joje, kurios turi pagrindines termodinamikoje žinomas fazes, 

kuriose esanti substancija formuoja apykaitos ratus, sudaran-

čius bendrąjį energijų judėjimo mechanizmą supančioje aplin-

koje. Filognozijoje daiktovektorius, žinoma, nebūtinai suvokti-

nas fenomenologiškai, tačiau bendroji geometrinio simetrono 

formulė, kurioje jungiami visi dėmenys, yra ateities dalykas. Ši 

formulė turi būti bendroji, neskaidanti tikrovės į dalis, bet suri-

šanti ją į visumą ir į poveikio visuminio vaizdo principą. 

 

Tikrovės gylis matomas mano formulėje turi psichologinę, ma-

tomą bei nematomą dalį. Matoma bei nematoma dalis turi bend-

rąją hipostratos būklę, kuri vadinama „orais“ ir gyvūnų bei au-

galų pasaulį. Su matomais orais, gyvūnais ir augalais – nėra jo-

kios problemos, šios sritys yra gerai ištyrinėtos, tačiau nuo seno 

turime legendų, kad be šio yra nematomas pasaulis, kuris apgy-

vendintas mitologinėmis būtybėmis, sąveikaujančiomis su 

mūsų pasauliu, lemiančiomis žmonių likimus. Ar šis pasaulis 

egzistuoja, ar ne galima įvertinti tik peržengus horizonto ribą, 

skiriančią šiuos du pasaulius, o tai sunkiai įveikiama. Todėl ma-

gijos, mitologijos folkloro idėjos lieka kaip žmonių kūrybinės 

fantazijos vaisius, lėmęs civilizacinės sąmonės psichikos for-

mas ilgus tūkstantmečius ir dalyvavęs gyvybinio proceso gnos-

tinio apskritimo formavime. Jį galime vertinti dviem principais: 

tiesos ir atmesti kaip melo sąmonę bei gyvenimo, kultūrinės 

formos, grožio principu ir priimti kaip efektyvią elgsenos for-

mavimo priemonę. 

 

Didžiosios sievos formulė, sudaryta iš rėizolinio ir eiolinio dė-

mens, apima tik negyvojo pasaulio stichijas, kuriose karaliauja 

energija ir jėga. Eiolinis pradas įveda galimybę, kurioje visa tik-

rovė gali būti laikoma sąmoninga būtybe, esančia ne organinės, 

bet fizinės kilmės, tačiau kiek šis pradas, kaip dvasia, gali būti 

įasmenintas – telieka ateities klausimu. 
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25. Kas yra „kolchidas“? 

Šiame skyrelyje panagrinėsime, koks transhumanizmo ideolo-

gijos poveikis gyvybės sampratai dabartiniame ir ateinančiame 

šimtmetyje. Vyksta procesas, kurį galima vadinti gyvybės de-

mistifikavimu ir pragmatizavimu, prilyginant ją techniniam ob-

jektui, kuris eksploatuojamas dėl naudos. Tai atsitinka netinka-

mai įforminus savo galvoje didžiosios sievos dalį pagrindinėje 

formulėje, kurioje dėmenys suprantami kaip invazijos prie-

monė, paruošianti daiktų ir gyvūnų „substratą“ pažinimui. Toks 

yra praeitame skyrelyje pateiktas modelis, kuris objektą, atve-

riamą D stielyje, interpretuoja kryžminiu būdu, kaip rėizolo ir 

eiolo sankryžą. Ši sankryža yra standartinėje padėtyje, kuri yra 

kryžminė ir yra sujungimo padėtyje, kuri yra RE horizontalus 

sujungimas. Taip žymiu gyvą ir negyvą objektą. Sumavimo 

procese savo aplinkoje iškeliame į šviesą R komponentą, kurio 

centre yra substancija, suteikianti aplinkai tvirtumo ir kietumo. 

Kiti komponentai yra vidinės savybės, kurios yra paprastosios 

fizikos nagrinėjamos terpės, įvedančios į substanciją judrumo ir 

gyvumo. Tokia yra jėga, nuo kurios priklauso objekto plastiš-

kumas; šiluma, nuo kurios priklauso energija; elektra, kuri 

vykdo informacinį procesą; ir šviesa, kuri priartėja prie pačios 

giliausios šerdies. Jeigu objektas neturi viduje atvertos laisvės 

erdvės, vadinamos eioliniu pradu, jis nejudrus, kaip negyvas 

daiktas arba augalas, kuris šią svarbią hipostratos dalį uždengia 

stora siena, šitaip sukuriant uždarą objektą. Jeigu laisvės erdvė 

atverta, į rėizolą įkomponuota plotinio sumavimo prezentinė 

sistema – objektas yra atviras, barjeras arba siena, skirianti nuo 

gyvybinio substrato gelmėje – netvari. 

 

Technologijas įmanoma kurti kiekviename stielyje atskirai, 

gaunant tik dalinę naudą iš substancijų teikiamų galimybių, o 

galima kurti holoplastinį techninį daiktą, imituojantį gyvybę. Su 

rėizoliniu prietaisu veikiamas žmogaus kūnas, kūniškas pasau-

lis, o su eioliniu – siela. Jeigu kuriama funkcija, mėgdžiojanti 

kūną arba sielą, tai ji tik pradinė techninio mąstymo stadija, kuri 

neturi universalaus darbo įrankio, koks yra gyvūnas arba žmo-
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gus, idėjos. Kūnas ir siela yra funkcijų rinkinys, kuris kopijuo-

jamas į atskirus įrankius, tam tikram siauram tikslui pasiekti, 

palengvinti kūno ar proto darbo krūvį. Tačiau nesunkiai suvo-

kiama, kad visas funkcijas sudėjus į vieną dirbtinį agregatą, 

gaunama universali mašina, tobulai tinkama bet kokiam darbui. 

Ši logika ypač populiari transhumanizme, kuris pragmatizuoja 

tikrovę ir gyvybę, įstato funkciją į kontrolės režimą, įkalintą 

tarp įjungimo ir išjungimo mygtukų, atima laisvę, susiaurina 

egzistencijos prasmę iki darbo įrankio, kuris naudojamas plane-

toje „dievų“ klasės. Taip, dirbtinį rėizolą uždėjus ant dirbtinio 

eiolo, sukuriamas pragaro ciklas tiek realizuotai gyvybei, su-

kurtai natūraliu procesu, tiek imant gyvybę iš tikrovės ir kom-

ponuojant ją kaip dirbtinę technologiją. Nusikaltimo prieš pla-

netą mastas priklauso nuo to, koks gylis šitokiame sujungime 

pasiekiamas, ar turimas tikras natūralus plotinis sumatorius, ku-

ris gaminamas iš gyvybės substrato hipostratoje. Pavyzdžiui, 

dabartinis kompiuteris yra tik rėizolinė mašina, kuri eiolinį 

pradą imituoja algoritminiu skaičiavimu, tai yra, kryžmė čia – 

rėizolas-rėizolas (RR). Tačiau mafijos gviešiasi technologijos, 

kurioje kompiuteris įgytų tikrą sąmonę, kurioje stielių kryžmė 

būtų RE. Suradus būdų prisikasti prie šios hipostratos gelmės, 

gyvybei iškils didelė grėsmė, todėl tai ir geistinas, ir vengtinas 

žinojimo filognozijoje lygis. 

 

Dėl šios priežasties, drakono akis turi būti vystoma griežtoje 

kontrolėje ir priežiūroje, ji negali būti visuotinė idėja eksploa-

tuojama anarchokapitalistinio kiberpanko stiliumi. Ar ši idėja 

bus tinkamai pristatyta daugiausiai priklauso nuo filosofų ir fi-

lognozų, kurie turi projektą, kuriamą daugiausiai JAV, atidžiai 

išnagrinėti ir sukurti tokios technologijos sukurto objekto samp-

ratą ir santvarkos modelį, kuris nebūtų žmogaus nusižudymo 

kelias. Ši problema liečia tik įprastus žmones, kuriuos su Elon 

Musk implantais ruošiamasi paversti biorobotais, išnaudoja-

mais darbui, pramogai, seksui. Nesunku numatyti koks bus rei-

kalavimas apriboti teises, kad būtų galima maksimaliai išplėsti 

savo laisvę. Ar į funkciją paverstas biorobotas, įkalintas tarp 

mygtukų „On“ ir „Off“ turės teisę į gyvybę, laisvę, nuosavybę, 
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orumą ir laimę? Ar visa tai bus skirta „tikriesiems“, kurių gy-

vybė – laisva, savo pačių nuosavybė? Vienas iš terminų, kuris 

apibūdina dirbtinę gyvybę kaip turinčią fundamentalias, neati-

mamas, universalias teises yra „kolchidas“. Toks deja nenuma-

tomas nei kalbant apie biorobotą, nei apie pilną dirbtinę mašiną, 

turinčią plotinį sumatorių. Tai viena medalio pusė. Tačiau yra 

ir kita, kad laisvi žmonės, suteikę per daug laisvių dirbtinei 

technologijai – patys bus pavergti dirbtinio intelekto, turinčio 

didelį pranašumą prieš įprastinį žmogų. Išėmus mygtukus „On“ 

ir „Off“, davus pilną laisvę, nėra tikimybės, kad ši dirbtinė gy-

vybė neužsinorės tapti žmonių šeimininku, įstumti mus į tokį 

patį kalėjimą, kokiame kūrėjai laikė savo kūrinius. Todėl labai 

svarbu ieškoti pusiausvyros mechanizmo, neprisižaisti su tech-

nologijos militarizavimu, suteikiant jai grobuonišką formą. 

 

Dėl šios priežasties, naudodamas savo filognozijos teoriją, pa-

sisakau prieš tokios technologijos praktinį pritaikymą, net jeigu 

hipostratoje būtų atrastos tokios technologinės galimybės. 

Kryžminiai stieliai turi nebūti technologizuojami daugiau negu 

reikia žmogaus gyvenimo palengvinimui, nes einant iki galo, 

lendant į pačią gyvybės šerdį, ją apsaugoti bus labai sunku. 

Dvasia ir kūnas turi būti atskirti, nes tik taip įmanoma apsaugoti 

laisvę. Įdėjus kūnišką materiją į dvasią, ji sufizinama, priarti-

nama prie kūno, tampa materialia arba valdoma materijos, kai 

iš tikro ji turi būti tik nepriklausomos dvasinės būsenos. O tech-

nologijų pažanga suteikia kaip tik tokią galimybę – apauginti 

dvasią materija, materialiais prietaisais ir primesti jai dirbtinę 

valią. Visos smegenų kompiuterio sąsajos daro kaip tik tai ir 

nėra galimybių technologiją paimti iš pačio eiolo. Jeigu šis pro-

cesas vystysis tokia kryptimi, įvyks didelis žmogaus smukimas, 

iš dualistinės būklės kūnas-dvasią, į redukcionistinę kūnas-kū-

nas. Civilizacijos pagrindiniu tikslu turi būti žmogaus išaukšti-

nimas, tuo tarpu amerikiečiai veda mus žemyn, o vaizduoja 

save civilizacijos avangardu. 

 

Drakono akis gali būti technologinė ir netechnologinė, kaip pir-

mosiose civilizacijose. Todėl, turint omenyje viską, kas buvo 
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pasakyta, reikia rinktis pusiausvyros tašką, kuris gyvybę ne su-

niekintų, bet išaukštintų. Kas yra gyvybės magija, propaguo-

jama baltųjų drakonų? Ar tai tik dar vienas amerikietiško 

transhumanizmo variantas, kurio tikslas – dirbtinės gyvybės su-

kūrimas ir tapimas gyvybės substrato šeimininkais? Ar įma-

noma būti valdžia, neturint žinojimo ir šeimininko sugebėjimų? 

Kokia bus konkurencija iš visų grupių ir kokia rizika varžantis 

tokiose chaotiškose lenktynėse? Renkantis ne technologinį, bet 

psichoforminį variantą, labai greitai išryškėtų galios nepritek-

lius kovojant su technologijomis ginkluotais priešininkais. To-

dėl naivus antitechnologizmas – neįmanomas. Tačiau akivaizdu 

ir tai, kad be apsiribojimo nieko geresnio už mafiją pasiūlyti 

neįmanoma. Todėl ši magija iš dalies yra technologinė, o dra-

kono akis – techninė, tačiau ne tokia, kuri redukuoja žmogų, 

paverčia vientisu kūno gabalu net dvasinėje dalyje. Nėra funk-

cijos įspraustos tarp mygtukų „On“ ir „Off“, paisoma universa-

lių teisių, neatimama teisė laisvai apsibrėžti, kuriama ne pagrin-

dinė, bet tik pagalbinė funkcija. Taip pat privaloma išsaugoti 

teisę būti natūraliu žmogumi, neturinčiu jokių „patobulinimų“, 

ypač kol jie bus pačio žemiausio technologinio lygmens elekt-

ronika. Tikra technologija, pasiekianti reikiamą gylį hipostra-

toje – sunkiai įgyvendinama, todėl, kol bus tik toks lygis, psi-

chotroninė technologija ir gyvybės robotizavimas turės būti la-

bai ribojami. Baltasis drakonas nėra niekieno vergas, technolo-

gijos nelaiko aukštesne už natūralų principą, supranta koks 

neišvengiamas degradavimas tinkamai nesutvarkius mafijozi-

nių projektų ir renkasi kolchidinį variantą, be mygtukų On-Off, 

kurie gyvybę arba materijos gabalą paverčia tik funkcija, kuri 

yra įrankis kažkieno rankose. Žmogus ir gyvybė tokiu įrankiu 

neturi būti paverstas, nes kitaip jis žlugs. 

 

 

26. Aukštutinė pilis 

Šiame skyrelyje pakalbėsime apie pirmapradžio kūno sandarą 

substancijų spektro kontekste iš jo centrinės perspektyvos eg-
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zistencijoje ir būtyje. Kiek žmogus egzistuoja, jis yra sąmonin-

gas informacijos sumavimo procesas rodančiojoje substanci-

joje, kuri yra žmogaus šviesos arka. Būtis yra ta centrinė subs-

tancija, kuri sudaro žmogaus būties centrą, esantį už sumavimo 

proceso ir po žmogaus mirties integruojama į planetinės tikro-

vės bozoninį fundamentą. Šį principą sujungus su žmogaus ma-

terialių kevalu, gaunama pirmapradžio kūno sandara, sudaryta 

iš juodosios liepsnos, sąmonės ir kūno. Kaip tam tikra pirmap-

radė substancija žmogus yra kevalą persmelkiančių šviesų jun-

ginys, kuris sudarytas iš subtiliųjų, nematomų substancijų, pa-

sislinkusių į eterio ir esencijų kryptį. 

 

Norint geriau suprasti kaip sąveikauja eteriai bei esencijos su 

įvairiais materijos faziniais būviais, galima prisiminti termodi-

namikos mokslą, kuris vardija tokius pagrindinius būvius: kie-

tas, skystas ir dujinis. Nuo būvio priklauso medžiagos tankis, 

kuris reguliuoja jos skaidrumą bei pralaidumą eteriniams spin-

duliams. Jeigu materija mažo tankio, ji skaidri, permatoma, o 

jeigu didelio tankio – nepermatoma. Pavyzdžiui, oro arba van-

dens molekulės yra permatomos dėl jų mažo tankio ir silpnos 

sąveikos su elektromagnetinėmis bangomis, o masyvus daiktas, 

neskaidrus, užstojantis transcendenciją. Norint gauti informaci-

jos iš hipostratinių gelmių, reikalingas toks pats spindulių pra-

laidumas blokuojančiose substancijose. Dėl šio nedidelio tan-

kio ir skaidrumo, vanduo ir oras magijoje laikytas vartais į ana-

pusinius pasaulius, kuriuose veikia eterinės ir esencijų gyvybės 

formos. 

 

Žmogus šviesos arkos priekinėje sąmonėje sumuoja materialų 

pasaulį, apšviestą 1 šviesos, o visa kita yra anapus sumavimo 

proceso, hipostratoje. Kita dalis yra savo vidinės egzistencinės 

dalies sumavimas naudojant 2 šviesos galimybes, kuris iškelia 

gnostinės substancijos sumatus, vadinamus mintimis. Tai žmo-

gaus egzistencinis centras, pasislinkęs į esencijų ir eterių kryptį 

substancijų spektre. 3 šviesa yra žmogaus kevalo gyvybinis pro-

cesas, kuris sujungtas su sąmone, kuriai išsijungus baigiasi 

kūno procesų energetinis palaikymas ir kevalas tampa negyvy-

bingu. Pasak filognozijos teorijos, žmogus turi savo būties 
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centrą, kuris yra amžina žmogaus esmė, kuri po mirties, atsijun-

gus išvardintoms dalims, tęsia žmogaus būtį. Ar ta būtis yra eg-

zistencija, ar ne – galima ginčytis, tačiau didelė tikimybė, kad 

tai nėra tik gyvybės neturintis energetinis kevalas, analogiškas 

materialiam kevalui, kuris pereina į materijos negyvą būvį. Ar 

juodoji liepsna yra gyvoji būtis priklauso nuo to, kokia yra šio 

esencijų pasaulio prigimtis: jeigu šis pasaulis kaip visuma gy-

vas ir sąmoningas, su juo susijungusi juodoji liepsna įgyja tokią 

pačią bendrąją būties formą. 

 

Dabar galima susisteminti visą struktūrą, kurią apima trys subs-

tancijos formos: materija, eteris ir esencijos, kurios turi spektrą 

nuo makroskopinio iki mikroskopinio. Šis spektras į dvi dalis 

dalinasi per vidurį, ten kur  yra bozoninių eterių centras ir 

skirsto pasaulius į žemutinę pilį, kuri yra materija ir materialūs 

eteriai bei aukštutinę pilį, kuri yra gnostiniai eteriai ir esencijos. 

Visas žmogaus sąmonėje sumuojamas pasaulis, sudarantis gy-

venamą aplinką, yra matoma žemutinė pilis, esanti pagrindine 

gyvenimo arena. Aukštutinė pilis yra nesumuojama ir sudaro 

nematomą tikrovės dalį, iš kurios kyla mūsų sielinės ir dvasinės 

substancijos. Šie du pasauliai yra vienas kitame, aukštesniajam 

persmelkiant žemesnįjį. Tačiau atvėrimo būdas toks, kad visa 

didžioji realybė būva anapus suvokimo galimybių. Tačiau žmo-

gus savo pažinimo priemonėmis stengiasi padaryti šiuos pasau-

lius suprantamais, atveriant tikrovės gelmę ir parodant išplėstą 

gyvybės vaizdą. Tam tarnauja visos pažinimo formos, nuo ar-

chaiškų iki pačių naujausių. Galima net sakyti, kad tai pagrin-

dinis žemutinės pilies gyvenimo tikslas – anapusinės būties ir 

šiapusinės informacijos išlyginimas. 

 

Schemoje tai atrodo kaip parodyta 6 pav. 

 

Pagal šią schemą galima bandyti paaiškinti koks yra sąmonės 

principas. Jis panašus į akių veikimą, kuris reguliuoja priekinės 

sąmonės vaizdą, kuris tarnauja mums kaip atraminis pasaulis. 

Užmerkus akis ir užblokavus spindulius, vaizdas dingsta, at-

merkus – atsiranda. Tas pats vyksta ir su 2 šviesa: yra tam tikra 

šviesos arkos erdvė, kuri įjungiama signalu, priklausančiu nuo  



116 

 
6 pav. 

pertvaros skaidrumo arba struktūrinio būvio – kai jis tinkamos 

fazės, uždegantys šviesos arką spinduliai perduodami į sąmonės 

kūrimo mechanizmą, o kai netinkamos fazės – neperduoda ir 

sąmonė užgęsta, kaip akių vaizdas. Kevalo gyvybė palaikoma 

panašiai: kol eterinė energija iš smegenų energijos šaltinio tie-

kiama, tol gyvybinis procesas vyksta, kai energijos baterija iš-

jungiama, kūnas praranda gyvybinę energiją ir pradeda irti – 

prasideda kevalo mirties procesas. Šis procesas reguliuojamas 

juodosios liepsnos, kuri yra tikras būtiškasis centras, kuris kuria 

ir palaiko egzistencinį centrą, kuris po mirties išsijungia ir žmo-

gus iš egzistencinio pereina į būtiškąjį būvį, kurio prigimtis 

priklauso nuo to, kokia yra tos terpės, į kurią ji integruojasi pri-

gimtis: materija sugrįžta į materiją, eteris – į eterį, esencijos – į 

esencijas ir būva pagal jų prigimtį. 

 

Gyvybinio proceso ir gyvybės magijos problema matosi šiame 

skirstyme – į aukštutinę ir žemutinę pilį. Kokio rango gyvybę 

apimame ir kuriame sampratą – pilną ar tik dalinę, žemutinės 
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pilies gyvybės realybę. Mano manymu gyvybės magijos cent-

rinė problema yra gyvybės aukštutinis, o ne žemutinis pavidalas 

ir perėjimo iš vieno į kitą klausimas. Gyvybės magijos esmė yra 

įsikūnijimo ir išsikūnijimo paslaptis ir du pagrindiniai gyveni-

mai jų tarpusavio ryšio požiūriu. Pavyzdžiui, yra reinkarnacija 

ar turime tik vieną gyvenimą, po kurio visiems laikams iške-

liaujame į aukštutinę pilį. Taip pat, kuri būties misterijos forma 

pagrindinė, o kuri šalutinė, kokia pagrindinės ir šalutinės for-

mos paskirtis bei funkcija. Kodėl tarp šių realybių uždaryta ko-

munikacija ir negalime žinoti, kas vyksta kitoje pusėje – kuo 

virstama žmogaus gyvybei perėjus iš egzistencijos į būtį. Kad 

būtyje esame visi nemirtingi – žinome, tačiau ar yra nemirtinga 

egzistencija – nesugebėjome išsiaiškinti per šimtus tūkstančių 

metų. 

 

Kadangi žmogus savo mišrioje būsenoje surištas ir su žemutine 

ir su aukštutine pilimi, sievoje yra šių dalių atspindys ir atitin-

kamai žemoji ir aukštoji psichologija. Kol kas analizavau že-

mąją psichologiją, kuri daugiau susijusi su žemosiomis būseno-

mis ED stielyje, ACB stieliuose, kur rodomas žmogus kaip že-

mutinės pilies gyventojas, tačiau galima pakilti ir į aukštesnę 

būseną, atskleidžiant žmogaus sąmonės formas, kurios yra nuo-

roda į aukštesnį, pomirtinį pasaulį. Žemutinės būsenos daugiau 

susijusios su kevalu, visa projekcijų sistema, kuri turi cheminį 

pamatą. Kita dalis, susijusi tiesiogiai su juodąja liepsna, kuri yra 

nehormoninė psichologijos savireguliacijos sistema, gyvenanti 

eterių-esencijų sandūroje ir nesusijusi su materija. CBA komp-

leksai yra netikras žmogus, ir jeigu nori susikurti aukštutinės 

pilies gyventojo sąmonę, turi šios žemutinės dalies savo prote 

atsisakyti, nors tai labai sunku. Žemutinė pilis yra savotiška gy-

venimo katorga, kurioje žmogus turi gyventi vargo gyvenimą 

materialių poreikių kalėjime. Gyvybinis procesas šiame lygme-

nyje yra vargo gyvenimas, kuris baigiasi sugrįžus į aukštutinę 

pilį. Todėl filognozijos pradmenų projekte gyvybės magijos 

doktriną privalome išplėsti iki tikros apimties, kurioje būtų įt-

raukta visa tikrovė, o ne vien šis vargo pasaulis. 
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Išsivaduoti iš žemosios psichologijos labai sunku, tačiau tiems, 

kas nori eiti filognozijos keliu – privaloma. Tokia yra gyvybės 

magijos slaptos doktrinos esmė – suvokti tikrą savo gyvenimo 

principą ir suprasti, kad jo išvengti neįmanoma. Materialios gė-

rybės laikinos ir ribotos, o tikroji būtis – dvasinė. Gyvenimas 

trumpas, o tikroji būtis – neapibrėžta. Iš šios perspektyvos ir 

privaloma žvelgti į visus žemutinės pilies džiaugsmus. 

 

 

27. Nauja gyvybės samprata 

„Gyvybės magija“ yra pirmas bandymas sukurti holoplastinę 

gyvybės teoriją, apimančią matomą ir nematomą realybę. 

Mokslinėje civilizacijoje įprasta vadovautis materialistine gy-

vybės interpretacija, kuri atskleista Č. Darvino evoliucijos te-

orijoje, kurioje aukštesnės gyvūnų rūšys vystosi iš žemesnių 

laipsnišku tobulėjimu. Šios teorijos problema ta, kad ji apima 

tik vieną realybės dalį, laikydama, kad šis pasaulis yra „gyve-

nimas“, o anas – „mirtis“. Filognozijoje, pirmos versijos gnos-

tinio implanto lygyje laikoma, kad abi tikrovės pusės yra gyve-

nimas, o mirtis – tik perėjimas iš vienos būsenos į kitą. Tokios 

teorijos skelbiamos magijoje, mitologijoje, religijoje ir kai ku-

riose filosofijos sistemose, tačiau mokslininkai nusprendė, kad 

gyvas yra tik šis pasaulis, o visa anapusybė yra negyva dykuma. 

Filognozijoje atgaivinamas mokslo sunaikintas principas, ta-

čiau įvedant naują perspektyvą į šį seną kaip žmonija klausimą. 

Įrodymas, siekiant išlikti tiesos sąmone, imamas iš žmogaus 

pirmapradžio kūno sandaros, kuris sudarytas iš stipriosios 

struktūros, kuri yra fizinis kūnas ir silpnosios struktūros, kuri 

yra bozoninė siela. Gyvenimas anapusinėje nematomoje dalyje 

įmanomas kaip eterinė gyvybė, neturinti materialiosios dalies, 

kur galimybių spektras yra nuo paprasčiausių gyvūninių gyvy-

bės formų, iki ištisos protingos civilizacijos, analogiškos žmo-

nių civilizacijai. 
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Ši nematoma dalis yra toje pačioje erdvėje, kurioje esame mes 

savo pirmapradžiais kūnais, tačiau, gyvybė neturi įvaizdžio su-

matoriuje, todėl yra anapus sumavimo proceso. Dėl šių priežas-

čių, eterinė gyvybė neturi sąveikos nei su vaizdinimo funkcija, 

nei su fizinio kontakto, todėl ji mums mūsų realine neegzis-

tuoja. Žmogui mirus, pirmapradis kūnas suyra, išsiskaidydamas 

į pirmines dalis, ir fizinė dali susijungia su materialia būtimi, 

kaip nusimestas skafandras, o silpnoji dalis įeina į savo nema-

tomą, nesumuojamą pavidalą. Šis pavidalas gali sąveikauti su 

pirmapradžiu kūnu, anapus sumavimo proceso, bet jeigu nesu-

kuria jokio recepcinio įspūdžio, mes apie kontaktą nieko neži-

nome. Ši tikrovė yra pirminė tikrovė, kurioje gyvena holoplas-

tiniai kūnai, galintys turėti pačius įvairiausius pavidalus, tačiau 

kiekviena gyvūnų rūšis mato tik tą dalį holoplastinės gyvybės, 

kurią sugeba sumuoti savo sumatoriuose. Pavyzdžiui, žmogus 

sumuoja materialią gyvybę, kuri yra materialūs augalai ir gyvū-

nai. Eteriniai augalai ir gyvūnai – nesumuojami ir jie sudaro e-

kosferos paslėptąją dalį. Šį principą žinojo pirmykštės civiliza-

cijos formos, tačiau civilizacijai augant, jis nunyko. 

 

Norint šioje vietoje nesusipainioti, reikia suvokti dvi buvimo 

formas sumatoriuje: sumatų, turinčių tik gnostinį kūną, ir su-

matų, turinčių kauzalinį ir gnostinį kūną. Pirmas yra tik sąmo-

nės vaizdinys sukurtas proto, o antras – tikras objektas, egzis-

tuojantis pirminėje tikrovėje. Imant visas senąsias civilizacijas, 

labai tikėtina, kad visa nematoma ekosistema buvo tik gnosti-

niai kūnai, sukonstruoti sąmonės. Tačiau tikima, kad yra kaž-

koks tiesos grūdas tame, nes ši nematoma karalystė – tikra ir 

mokslinė jos interpretacija kaip tuščios dykumos – neįtikinama. 

Todėl siekdami išlikti tiesos sąmonėje, bet netikėdami re-

dukcionizmo nauda, norime įrodyti šią dvilypę gyvybės san-

darą. Tam turime suvokti visumą, kaip joje išsidėlioja įvairūs 

realybės loginiai segmentai ir iš to, kas žinoma pabandyti iš-

vesti tai, kas nežinoma. Vien psichologinio formavimo nauda 

netikime, nors toks žaidimas – mėgstamas ezoterikų – priimti-

nas, ir siekiama tikro slenksčio peržengimo. Tai galima pasiekti 

išmokus sumuoti paslėptas tikrovės dalis, atrandant naujas bū-

ties formas praktiniu materializavimu savo žinojime. 



120 

Taigi, imant šią gyvybės visumą, žinomos dvi sąveikų tarp šių 

karalysčių galimybės: viena yra vienkartinio gyvenimo mate-

rialiu pavidalu, po kurio persikeliama amžinam anapusiniam 

gyvenimui; ir kita yra daugkartinio įsikūnijimo, kuris surištas 

su nuopelnų ir reitingų sistema. Vakarai šią sistemą neigia, bet 

ji yra Indijos civilizacijos pagrindas. Nesiimame spręsti, kokia 

yra prigimtinė tvarka, nes ne tai lems visą ateities istoriją. Svar-

biausias lemiamas faktorius bus mokslo ir technologijų pa-

žanga. Kiekvienas techninis įtaisas veikia pirminėje tikrovėje, 

pirmapradžius kūnus, tačiau daugiausiai sugebama sukelti tik 

materialų poveikį. Tačiau technologijoms vis labiau slenkant e-

terių kryptimi, bus galima veikti žmogaus pirmapradžio kūno 

silpnąsias dalis. Tai vystysis iki tokio lygio, kad bus įmanoma 

sukurti dirbtinį gimimą ir dirbtinę mirtį, dirbtinai susiejant šia-

pusinę ir anapusinę substanciją. To siekia transhumanistai, ne-

vertinantys dievo kūrinio, ir siekiantys, kad realybė atitiktų ne 

būtinybę, bet žmogaus norus. Tai reiškia, kad natūralus atsisky-

rimas ir susijungimas bus įveiktas, ir bus galima, įvaldžius pe-

rėjimo per slenkstį technologiją, pasirinkti būseną, kurioje nori 

gyventi – gyvieji ir mirusieji taps viena bendruomene. 

 

Prisimenant žmogaus rangus pagal drakono akies išsivystymą, 

šią bendrąją gyvųjų ir mirusiųjų ekosistemą galima pavaizduoti 

kaip matome 7 pav. 

 

Paveiksle matome šešetukais pažymėtas aukštutinę ir žemutinę 

karalystę, kurios kūrėjas yra žymimas Inf ∞(∞, ∞, ∞), nes jo 

visi parametrai yra begalybė. Baltieji drakonai pažinimo pas-

tangomis pasiekę dievų lygį yra InfHb 1000 (100M, ∞, ∞). Ši 

gyvybės forma yra hibridinė ta prasme, kad sugeba sujungti šį 

ir anapusinį pasaulį, įveikę mirtį ir technologiškai pereidinė-

dami iš vienos būsenos į kitą. Kita forma yra išsivystęs žmogus, 

kuris yra žemės karalystės valdovas, vadinama archontu. Jo for-

mulė yra Lim 200 (20M, K, 3x), kuri reiškia, kad tikrovės paži-

nimo procentas 20, gerai valdo materiją ir eterius, tačiau ne-

kontroliuoja gyvybės ir mirties klausimų, yra tik žemutinės pi-

lies antžmogis, turintis ilgaamžiškumo, arba gyvenimo prailgi- 
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nimo, technologijas. Ir paskutinis atvejis – paprastas šiuolaiki-

nis žmogus, turintis mokslinę drakono akį, gyvenantis turtinio 

planetos gyventojo gyvenimą. Mes, iš žemesniojo pasaulio, ga-

lime tik spėlioti ar baltojo drakono lygis yra pasiektas, ar tai tik 

projektuojama siekiamybė. Beveik įrodytu galima laikyti 

archonto lygio mokslą. Visi kiti gyvename iliuzijų pasaulyje ir 

vykdome planetos šeimininkų planus ir ateities scenarijus. Vie-

nus labiau domina įsitvirtinimas planetoje po savęs paliekant 

kylančią giminę, o kiti siekia sužaisti savo fantastinį žaidimą iš 

anapusinio gyvenimo, natūraliomis arba technologinėmis prie-

monėmis. Tokiame modelyje, biologinis prasitęsimas nelaiko-

mas vieninteliu sėkmės principu, nes gnostikai gyvenimą suvo-

kia visumoje, kurioje yra vienu metu ir gyvybė, ir mirtis. Vieni 

gyvena tik fizinio ryšio ideologijoje, o kiti vertina dvasinį ryšį, 

nes šis pasaulis – aukštesnis ir būdamas jo valdovu tampi kartu 

žemesnio pasaulio šeimininku. 

 

Suvokus ši gelmininkų principą, akivaizdžiai matosi, koks ribo-

tas Darvinas, matęs tik vieną tikrovės pusę; koks neįžvalgus 

Nietzsche savo kylančios ir smunkančio gyvenimo linijos teori-

joje, kurioje matome tik norą viešpatauti žemutinės pilies kara-

lystėje; koks skurdus ir neteisingas Šliogeris, norėjęs mus įka-

linti šiapus sumato ir sukurti iliuziją, kad sumatorius yra 100 

procentų tikrovės, už kurios nieko nėra ir neturi būti. Visi jie 
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buvo susikoncentravę į materialaus pasaulio dimensiją ir nesu-

gebėjo sukurti priemonių pamatyti realybę kaip visumą. Tai 

matė senovės civilizacijose, tačiau nuo filosofų revoliucijos, šis 

regėjimas buvo iš drakono akies išimtas ir žmogus apgyvendin-

tas vienpusėje sąmonėje, kurioje tamsioji egzistencijos kryptis 

buvo uždaryta, į galvas instaliavus melagingas teorijas. 

 

Civilizacijos augintojai siekia pašalinti perėjimo tarp mirties ir 

gyvybės slenksčius, sujungti mirusiųjų ir gyvųjų bendruome-

nes, sukurti tikrą holoplastinį egzistencijos principą. Tai įma-

noma todėl, kad „anapus“ yra tik „anapus sumato“, o pirminės 

tikrovės ir pirmapradžių tikrovių lygyje esame viena realybė. 

Tad, jeigu tikrovėje esame vienas pasaulis, kodėl neturėtume 

siekti, kad vienas pasaulis būtume ir sumatoriuje, kuris yra tik 

ekraninė funkcija skirta atvaizduoti, bet ne būti realybe. Tas 

faktas, kad yra neatvaizduojama dalis, mūsų į skirtingus pasau-

lius tikru atskyrimu neatskiria. Todėl pagrindinis baltojo dra-

kono civilizacijos uždavinys – sukurti tobulą sumatorių, ku-

riame būtų sujungta visa tikrovė ir visa gyvybė. 

 

 

28. Sigilų formulavimas 

Įvairiose istorinėse kultūrose turėtos įvairios rašto sistemos, 

naudojusios skirtingus informacijos kaupimo ir perdavimo me-

todus, pagrindinės kurių yra piktograminis, ideograminis ir fo-

nograminis raštas. Piktogramose paveiksliukais piešdavo pasa-

kojamas situacijas; ideogramose ženklais perduodavo idėjas; o 

fonogramose perduodama reikšmė garsų tarimo pagrindu. 

Šiuolaikinės kalbos daugiausiai yra fonograminės; kai kurios, 

ypač Azijos šalyse, vis dar yra ideograminės; o piktogramomis 

informacija nekaupiama. Sigilų raštas yra viena iš ideograminio 

rašto atmainų, kuris yra informacijos perdavimo būdas naudo-

jant greitraštį, tam tikrų bazinių ženklų pagrindu. Yra įvairios 

sistemos, tačiau čia pristatau savo sistemos principą, kuris nėra 

universalus, bet naudingas besidomint filognozija, nes yra tokia 
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galimybė, kad vėlesniuose vadovėlių tomuose, bus gausiai nau-

dojamas. 

 

Vienas iš bazinių modelių yra sigilas sievos pagrindu, kuris įb-

rėžiamas į apskritimą ir suskirsto jį į prasminius segmentus. 

Šiame skyrelyje naudoju standartinį aštuonių elementų sigilą, 

kur kiekvienas elementas pažymėtas skaičiumi. Sigilas atrodo 

kaip pavaizduota paveiksle. 

 

Skaičių reikšmės, reikalingos norint suprasti įbrėžtą į sigilą fi-

gūrą, yra tokios: 

 

1 – juslinis pasaulis, 

2 – kognityvinis pasaulis, 

3 – asmens centras, 

4 – jausmai, 

5 – fizinis kūniškumas, 

6 – gnostiniai kūnai, 

7 – egzistencijos centras, 

8 – begalinė būtis. 

 

Pagrindiniai santykiai ir sąveikos yra a) 7-3, apibrėžiantys as-

mens santykį su realybe; b) 6-3, apibrėžiantys asmens santykį 

su žinojimu, supratimu; c) 8-3, apibrėžiantys asmens santykį su 

absoliučiu tikrovės pagrindu. Visos kitos dalys – daugmaž aiš-

kios, detaliai išnagrinėtos „Juodajame drakone“ ir „Sievos te-

orijoje“. Šiame šablone pažymėtinas dar vienas svarbus princi-

pas, rodantis vertikalią ašį kaip fizinės gyvybės ir horizontalią 

– kaip pažinimo, gnostinių kūnų kūrimo vieta. Gyvybė yra 

aukštutinė ir žemutinė, o gnosis yra išorinis ir vidinis. Centras 

yra gyvybės ir proto maksimalios pusiausvyros taškas, kuris rei-

kalingas tam, kad civilizacija prilygtų homo sapiens lygmenį. 

 

Ši sistema reikalinga dvasinio judėjimo pagrindinių principų 

fiksavimui, kurį nariai renkasi kaip bazinį. Yra ir išplėsti va-

riantai, naudingi informacijos kodavimui ir klasifikavimui. No-

rint, kad judėjimas būtų registruotas ir teisėtas, reikia parodyti 

savo principus ir juos pagrįsti sigilų rašto forma. Todėl neretai  
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matome įvairius okultinius judėjimus, kurie savo organizacijos 

reprezentavimui naudoja pagrindinį jos simbolį. Filognozija 

šiame lygmenyje tokio simbolio kol kas neturi, tačiau jau yra 

visų reikalingų lygmenų pagrindiniai šablonai. Kaip pavyzdį 

galima panaudoti paprastus sigilų variantus, kurie yra apverstas 

kryžius ir trikampis. 

 

Pirmas sigilas, kuris yra į apskritimą įbrėžtas apverstas kryžius, 

yra gyvybės desublimacijos sigilas, kurio gnostinė dalis yra 

skirta žemųjų gyvenimo patirčių tyrinėjimui, išgyvenimui. 

Pirmu numeriu pažymėta linija yra gyvybė, o antru – apatiniojo 

rango gnosis, pasislinkęs į vidinę dalį, nes siekia vidinių, intra-

vertinių patirčių, kontempliacijos. Antras sigilas yra ant smai-

galio stovintis trikampis, kuris yra gnostinio gyvenimo kelio, 

nes išimta vertikali ašis ir visos gyvybės kryptys tyrinėjamos 

protiniu tyrinėjimu. Šis sigilas rodo sublimacinę kryptį, kuri at-

meta žemąją, instinktyvią žmogaus dalį ir gyvena psichologi-

jose bei jausmuose. Trečias sigilas yra desublimacinis, išaukš-

tinantis žmogų ir individą, palinkęs į materializmą. 
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9 pav. 

Norint pilnai suprasti, kas pažymėta sigiluose su trikampiais, 

reikia pažiūrėti į šabloną, kur apatiniai kampai yra 1-5 ir 2-5, 

žymintys fizinį fasadinį kūniškumą pirmu atveju ir vidinį, svei-

katinį kūniškumą – antru atveju. 1-4 ir 2-4 atitinkamai reiškia 

ekstravertinę emociją, bei vidinį jausminį protą, kurie yra aukš-

tosios, psichologinės pakraipos ir dažnai apibrėžiami kaip 

meilė. Yra standartinė, oficiali interpretacija, turinti būti užre-

gistruota ir yra individualios interpretacijos, kurios suformuluo-

jamos skaitanti iniciacinius veikalus. Pavyzdžiui, praeinant pra-

dinę apmokymų programą, gali duoti užduotį skaityti filosofi-

nius traktatus ir iš jų suformuluoti sigilus savarankišku darbu. 

Jeigu pavyksta tiksliai, užduotis būna įvykdyta, o jeigu ne – eg-

zaminas neišlaikomas. Pagrindinis simbolis gali būti viešas, ta-

čiau dažnai jis yra tik fasadinis, o slaptoji doktrina – nevieša. 

 

Svarbiausias taškas yra egzistencijos centras, žymimas skai-

čiumi 7. Jis pasislinkęs į priekinę apatinę dalį ir yra nurodantis 

į išorinį pasaulį ir kūniškumą, kurie žmogaus gyvenime svar-

biausi poreikių, reikalavimų ir būtinybių centrai. Žmogus, gy-

venantis šiame centre, yra normalus, sveiko proto nepraradęs 

žmogus, kuris renkasi geriausią ir saugiausią variantą, kur gy-

venimas klesti geriausiai, o visi kiti poslinkiai yra deformacijos, 

trukdančios žmogui gyventi ir suprantamos kaip išskirtinės, 
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eksperimentinės trajektorijos, kurios tinkamos žmogui, sieloje 

turinčiam specifinių sugebėjimų, suteikiančių jam galimybes 

gyventi kitaip negu visi. Toks unikalus variantas yra protinis, 

kuris pasislinkęs į 6 elementą, vadinamą gnostiniu kūnu. Jeigu 

žmogus turi talentą pažinti tikrovę implantuojant į jį gnostinius 

kūnus, jis renkasi filognozo gyvenimą ir tiria anapusinę realybę. 

Kitas unikalus kelias yra elementas 8, kuris rodo begalinį tikro-

vės fundamentą, su kuriuo žmogus susisieja tikėjimu, kurio 

esmė yra įsitikinimas, kad šioje būklėje žmogus pasiekia aukš-

tesnę būseną negu gyvenime ir kad ji yra pagrindinis egzisten-

cijos tikslas. Filognozui labiausiai tinkamas yra 6 elementas 

kaip gyvenimo centras, nes jis siekia holoplastinės sąmonės per 

žinojimą. 

 

Filognozų manymu, tikrovės paslaptis turi būti atskleista gnos-

tinio kūno pavidalu, laksatiniame ekrane, kurį dar reikia sukurti, 

nes jo nepateikta nė pirmo varianto. Sistema yra tokia: a) psi-

chologija, b) gnostinis kūnas, c) anapusinė realybė. Gnostinio 

kūno tikslas – ne invazija į anapusinę realybę, bet priartėjimas 

prie jo iki galutinio susiliejimo, ankstesnę triadą paverčiant į a) 

psichologija, b) holoplastinė realybė. Sušvitusi tikrovė lei-

džiama tik tokiai psichikai, kuri sugeba joje gyventi, neįvedinė-

dama aukštutiniame pasaulyje apatinio psichologinio pasaulio 

ekscesų. Įvairūs dvasiniai judėjimai siekia kaip tik šio tikslo, 

tačiau iškreipia centrinei gyvybei labai svarbų kelią ir netin-

kami būti masiniu reiškiniu ir judėjimu. 

 

Būtis šablone žymima elementu 8, esančiu anapus horizonto, 

kuri gali būti tapatinama su gnostiniu kūnu, su jusliniu daiktu, 

su jausmu, su anapusiniu asmeniu ir net kūniška ekstaze. Per 

visą atėnietiškos filosofijos istoriją buvo įvairių šio klausimo 

traktavimų. Pagrindiniai šį klausimą išryškinę tautiniai jungi-

niai yra Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija, kuriuose su-

siformavo pagrindiniai filosofijos centrai. Visi kiti buvo antra-

rūšiai ir tik mėgdžiojo šiuos. Lietuva gerokai pavėlavo į traukinį 

ir tikrą filosofijos proveržį patyrė tik 19-20-21 amžiuose, kai ji 

buvo įveikta scientistinio sąjūdžio, tačiau nesiruošia pasiduoti 

ir nueiti į užmarštį. To daryti nesiruošia nė religija, kuri stovi 
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ant dar ankstesnio žinojimo lygio laiptelio, todėl filosofijos a-

teitis ganėtinai tvirta. 

 

Filognozija, gali atrodyti, susiaurina filosofiją iki epistemologi-

jos, tačiau tai ne visai tiesa, nes filosofinė epistemologija tiria 

pažinimą kaip objektą, o filognozijoje pažinimas – ne objektas, 

bet metodas, su kuriuo pažįstamas visas pasaulis. Epistemolo-

gija yra branduolys, kurį suformulavus peržengiama prie filog-

nozijos, kurios tyrimų objektu gali tapti bet kokia tikrovės dalis, 

nuo magijos iki kvantinės mechanikos. Filognozijoje siekiama 

aprėpti viską, nes jos tikslas – holoplastinė visuma. Ši visuma, 

įtraukta į sąmonę, vadinama drakono akimi, kuri yra svarbiau-

sias žmogaus galios šaltinis šioje planetoje. Baltasis drakonas 

yra tas žmogus, kuris sugeba elementą 8 pervesti į elementą 6, 

naudodamasis visais savo sumatoriaus įrankiais, 8 → 6. Nume-

rologiškai taip žymima baltojo drakono civilizacija, kaip gnos-

tinio kūno singuliarinis proveržis filognozijoje. Tai tas Ray 

Kurzweil šuolis žinojime, kurį jis naiviai asocijuoja su dirbtinio 

intelekto sukūrimu, tačiau tikras proveržis įmanomas tik natū-

raliame prote, nesužalotame psichotronikos – transhumanistinis 

kiborgonizmas – tam pagrindinė kliūtis. 

 

Taigi koks mūsų kelio pagrindinis sigilas – dar bus aišku atei-

tyje. 

 

 

29. Aukštoji baltojo drakono magija 

Gyvenimo egzistencinis centras filognozijoje vadinamas suma-

toriumi, kuris turi sievos psichinę sandarą, dalinamą į aštuonis 

elementus, naudojamus gyvenimų klasifikavimui. Pasirinkimų 

pagal savo galimybes yra kiekvienam žmogui, tačiau norint už-

siimti filognozija, tinkami tik keli jų. Pasirinkus kitus – gyve-

namas tampa ne filognozo gyvenimu. Iš kitos pusės, vadinamos 

sitra achra, gyvenimo pagrindas yra būtis, įvairiais istoriniais 

laikotarpiais įgaunanti vis kitokias interpretacijas, kurios su su-
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matoriaus centru susiejamos per gnostinio kūno konstruktą. Ko-

kios tos interpretacijos – ne kartą buvo minėta, todėl čia nekar-

tosiu – šiame lygyje tai turi būti žinoma informacija. Būtis yra 

ta siekiama begalybė, kurią padarius savo gyvenimo pagrindu 

ir centru, pasirenkamas ypatingas kelias: tikinčiojo, filosofo, 

mokslininko arba mago. Šiame „Gyvybės magijos“ skyrelyje 

noriu pakalbėti apie pastarąjį variantą, kuris tinkamas turint 

specifinius sugebėjimus, vadinamus mago drakono akimi ir ge-

bėjimą valdyti hipostratas. Vieni tik matantys, vadinami aiškia-

regiais, o kiti gali daryti poveikį ir vadinami psionais. 

 

Psionika kol kas turi būti palikta ateičiai, o aiškiaregystės prin-

cipus galima apibrėžti dabar. Jos esmė yra suvokimas, kad ma-

tyti galima akimis arba protu. Tie, kas mato tik akimis gauna 

minimalų tikrovės vaizdą, kurį turi ir paprasti gyvūnai, o visas 

skirtumas tarp žemesnio ir aukštesnio žmogaus yra matymas 

daugiau negu gali parodyti akys, o toks matymas aiškiaregys-

tėje pirmiausiai yra matymas savo protu. Apie tai jau šiek tiek 

kalbėta pirmame „Filognozijos pradmenų“ tome, kur kalbu apie 

„laksatinį ekraną“, kuris turi pakeisti sensorinį suvokimą, norint 

pamatyti hipostratų vaizdą. Laksatinis ekranas yra proto ekra-

nas, kuris yra tarsi vidinis įdiegtas sumatorius, sukuriantis gali-

mybę standartinėje biologinėje sąmonėje turėti aukštesnio lygio 

suvokimą. Jeigu matai tik tai, ką rodo akys, suvokimas apsiri-

boja sumato paveiksliukais, kurie, kaip jau sakėme, 15-85 proc. 

tikrovės holoplastinio vaizdo. Visa kita, tie likę 85 proc., ma-

tomi protu, laksatiniu ekranu arba dirbtiniu savo jėgomis susi-

konstruotu sensoriumu, turinčiu išplėstas galimybes. 

 

Aiškiaregys mato hipostratą tokiu principu, gaudamas išplėstą 

realybės vaizdą, todėl turi aiškiaregio statusą. Dirbtinis protas, 

sensoriumas, gali būti įvairių pakraipų, kaip skirtingų gyvūnų 

rūšių, kurios tarpusavyje nesutaria, konkuruoja ir kovoja. Imant 

standartines civilizacijas, gnostinės rasės naudoja psichologinį 

valdymą, kuris tik aukštesnėse pakopose pereina į technologinį. 

Kitaip sakant, tikrą veikiantį laksatinį ekraną susikurti ne taip 

lengva ir jo metodai yra griežtai saugomi. Visada pradedama 

nuo fiksatinio ekrano principų supratimo, o po to pereinama 
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prie vidinės drakono akies. Be abejo, šis pavadinimas rodo tam 

tikrą laksatinio ekrano interpretaciją, kuri yra tam tikra gnostinė 

rasė, turinti savo tipo dirbtinį sensoriumą. Kiti turi kitus, prik-

lausomai nuo to, kas pradininkas arba kokia aiškiaregio akies 

pagrindinė idėja ir paskirtis. Tokį regėjimą turi kabala, gnosti-

cizmas, sufizmas, daosizmas, mitologijos, ezoterinės filosofi-

jos, mokslas ir pan. Filognozija kuriama naudojant drakono akį, 

kurioje drakonas yra begalinio fundamento simbolis. Tokios 

magijos pagrindinė paskirtis tapti tikrove, tapti drakonu. 

 

Kelio pradžia – juodoji magija, kuri pilnai psichologinė, turinti 

nedidelį drakono procentą, bet stojanti į tikrovės centrą, kuris 

yra genetinės ir gnostinės linijos sankryža. Ta sankryža yra 

mago etikos kodekso pagrindinis principas, kuris naudojamas 

kuriant tikrovės valdymo sigilus. Poveikio pagrindinis tikslas – 

nukrypimus nuo normos sugrąžinti į pusiausvyrą būseną, užda-

ryti netinkamai atvertas ateities linijas. Tai yra viena drakono 

akies dalis, besireiškianti per veiksmą. Kita dalis yra drakono 

širdis, kuri renkasi gėrio, o ne blogio pusę, save realizuoja ge-

rume, kuris reiškiasi per pusiausvirą veiksmą. Ir paskutinė dalis 

yra žinojimas, žinios, kurios sudaro pagrindinę laksatinio ek-

rano formą, matančią arba rodančią paslėptą tikrovės pusę. Dra-

kono akies charakteristika kyla ne iš mitinės pabaisos, kuri 

žemo intelekto išsivystymo ir vadovaujasi tik grobuonies ins-

tinktais; ši savybė veikiau yra taikoma nematomai pasaulio gel-

mei, kuri kaip informacija įtraukiama į protą ir tampa matymo 

dalimi. Tam, kad žinojimas nepražudytų jų turėtojų, turi būti 

laikomasi etikos veiksme ir vadovaujamasi širdimi, t. y., gėriu. 

Tai reiškia, kad tikram magui einančiam šiuo keliu, neužtenka 

turėti žinių ir regėti, nes tai išorinis dirbtinis variantas, kai ži-

nios atsiduria pašalinių žmonių rankose, kurie nėra magai arba 

yra kitos pakraipos ir tik nori tikrovei pakenkti. Dėl šios prie-

žasties, tikra drakono akies forma, tikras laksatinis ekranas – 

nerodomas ir hipostratos laikomos uždarytomis, įžangai supa-

žindinant su etiniais komponentais, kad besidomintys žinotų, 

kokie keliami reikalavimai, koks turi būti sievos modelis, ir kad 

psichika turi būti iš tikro tinkamai suformuota ir išsivysčiusi, o 

ne tik turėti žinių, jų neteisėtai prisivogus. 
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10 pav. 

Gyvenimų tipai, kaip sakiau yra aštuoni, parodyti 10 paveiksle. 

  

Šią schemą turėtų suprasti visi, kas studijavo „Sievos teoriją“, 

nes čia parodytos visos mano modelyje galimos sievos variaci-

jos. Kiekviena struktūra paaiškinta viršuje, prie eilės numerio. 

Šiais laikais svarbiausias yra Nr. 2, Nr. 6, Nr. 4 ir t.t. Filogno-

zijai vertingas variantas yra aštuntas, nes jis susijęs su baltojo 

drakono civilizacija ir pasiekiamas einant „mago“ keliu, tačiau 

ne ankstesnių civilizacijų, bet naujausios, atsiskyrusios civiliza-

cijos, kuri prasideda nuo 7M laipsnio, kaip paaiškinta „Juoda-

jame drakone“. Žemiausias lygis yra Nr. 5, kuris pažymėtas E 

raide centre, nes tai gyvenimas, paremtas kūniškumu, hedo-

nizmu, esančiu trukdžiu kelyje į aukštumas. Tačiau pabrėžtina, 

kad celibatas – nepropaguojamas, ir ši žmogaus dalis dalyvauja 

kaip tyrimų objektas, ir, aišku, savo dinastijos pratęsimui. Tai 

svarbu todėl, kad paprastai šis kelias yra dinastinis, ir jis per-

duodamas tik giminės viduje, neįsileidžiant pašalinių į savo vi-

dinį ratą. Mano propaguojama versija yra vieša, nekelianti ge-

nealoginių reikalavimų, nors atsišakojimai, kylantys iš mano 

sukurto pagrindo – įmanomi. Tam reikalinga išskirtinė genetinė 

linija, kurioje talentai perduodami iš kartos į kartą, ir joje filog-

nozija vystosi daug sparčiau ir sėkmingiau. Tačiau kol tokios 

linijos nesurastos, galima turėti pradinę mokyklą, kuri yra vieša 

ir visuotinė. 
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Baltojo drakono akies magijos gyvenimo pakraipa yra sublima-

cinė, ir tuo ji skiriasi nuo satanizmo, kuris naudoja gyvenimo 

desublimaciją ir Bafometo simbolinį pseudonimą. Filognozijai 

sublimacija reikalinga tam, kad būtų išvystyta aukšta sąmonės 

kokybė, kuri susideda iš žinojimo, širdies ir etinio veiksmo, kas 

neįmanoma desublimacinėje psichikoje. Logika tokia: aukšto-

siose technologijose be moralės neįmanoma išvengti technolo-

ginės sąmonės apokaliptinės baigties dėl pusdievių karo, todėl 

strategijoje renkamasis sublimavimo metodas ir laikymasis pu-

siausvyrų centro trajektorijos. Nesuvokiant šio principo svar-

bos, žinios nerodomos, tikra drakono akis neatveriama, nes ją 

turi teisę turėti tik rinktinės asmenybės. Juodojo drakono epo-

choje šios asmenybės apdovanotos aiškiaregystės ir psionikos 

dovana, o aukštesnėse pakopose suvokiama gyvybės paslaptis, 

pradedamas valdyti gimimo ir mirties procesas, sugebama 

keisti savo fasadines sielos formas, t. y., persikelti į kitą kūną. 

Tam reikia valdyti hipostratas, kurios yra artimosios, tolimosios 

ir pats tikrovės centras, kuris žymimas ∞. Ši vieta yra mago eg-

zistencijos pagrindas, kuris įvaldytas su savo psionine hipostra-

tine sielos struktūra, suteikiant išskirtinių sugebėjimų valdyti 

„materiją“ ir „dvasią“. Pradiniai variantai gal ir neįspūdingi, ta-

čiau vis aukštesnėje dinastijos pakopoje įgaunamas vis aukštes-

nis rangas ir atsiveria didesnis realybės gylis, leidžiantis tapti 

paprastų žmonių valdovu ir lyderiu. 

 

Visi baltojo drakono sugebėjimai pirmiausiai naudojami gyvy-

bės apsaugai, pagal pasirinktą centristinį modelį tarp genetikos 

ir gnostikos. Tačiau baltojo drakono atveju į genetikos ir gnos-

tikos centrą įstatoma begalybė, kuri vadinama būtimi – filoso-

fijoje, dievu – religijoje, materija – moksle, drakonu – filogno-

zijoje. Nors visais atvejais tai tik simboliniai pseudonimai, ta-

čiau darantys ypatingą psichologinį poveikį, todėl naudotini 

kaip traukos neksionai. Gali būti neaišku, kas ta filognozija yra, 

jeigu joje priimamas mago, magijos terminas. Tai ne religija, ne 

kultas, ne filosofija, ne mokslas. Koks tarp visų šių disciplinų 

santykis, reikia žiūrėti „Juodajame drakone“ įdėtoje schemoje 

arba pabandyti išsiaiškinti savo protu. Šiame lygyje filognozi-

joje jau reikia mokėti vaikščioti savarankiškai. 
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30. Naujoji ontologija 

Tikrovės pažinime, kuris yra drakono akies psichinis pagrindas, 

randami du poliai, kurie išreiškiami kaip kontinuumai Lim 1 (1, 

1, 1, 1) ir Inf ∞ (∞, ∞, ∞, ∞). Šliogerio žodžiais tariant, tai yra 

esmas ir niekis, daiktiškumas ir veiksmas, apibrėžtumas ir nea-

pibrėžtumas. Šios dvi formulės jau žinomos ir išreiškia Lim 1 – 

atskleistą informacinį plotą pažinime, kuris šiuo atveju pri-

lygsta 1, arba yra fenomenologinė informacija, bei Inf ∞, kur 

atskleista informacija yra begalybė, turinti 100 proc. tikrovės. 

Kitos dalys yra (protas, egzistencija, laisvė, galia), kurios gali 

būti daiktiškosios arba veiksmiškosios. Šliogeris šiose vietose 

ieškojo saiko, ribos, apibrėžtumo, aiškumo, todėl turėjo remtis 

fenomenologija, o Nietzsche – savęs ir kito įveikimo, ribų ne-

paisymo, begalybės. Rėizolas yra žemiausia būties forma kuri 

neturi egzistencijos, ir yra daiktiškoji būtis, neapdovanota 

laisve, o eiolas yra aukščiausio mastelio egzistencija, kuri priei-

nama atskleidus visas tikrovės paslaptis. 

 

Šliogerio filosofija yra į rėmus įsistačiusios egzistencijos pro-

pagavimas, kurioje visi formulės dėmenys yra apibrėžti, neper-

ženginėjamos saiko ribos, nenaikinama. Jis visą dėmesio centrą 

perkėlė į priekinę sąmonę, kurios fenomenologija sątvarui rodo 

daiktiškąjį kietumą, neperžengiamumą, pasipriešinimą, o Nie-

tzsche rėmėsi daugiau galine sąmone, kurią jis vadino valia ir 

norėjo padaryti visos tikrovės fundamentu. Kodėl Šliogerio 

daiktiškumas negali būti realybės pagrindu – akivaizdu, jam 

trūksta kūrybinių sugebėjimų, judrumo, sąmoningumo, o valia 

kyla iš subjekto, siekia, geidžia, nori ir per šiuos savo gebėjimus 

tampa kūrybos / naikinimo versme. Kūryba yra greičiau veiks-

mas, o ne daiktas, todėl ji yra daug artimesnė Nietzsches filoso-

fijai. Daiktas yra savotiškas kalėjimas, kurioje substancija už-

daryta į tokią apribotą būseną, kad neturi jokios laisvės ir egzis-

tencijos, kurios neįmanomos be judėjimo. Kita vertus, be ribos, 

saiko būsena tampa niekiu, susinaikina begalybėje per savo 

veiksmą, tikrovę darančią maksimaliai neapibrėžta, kas kart vis 

kitokia visuose parametruose. Todėl 1 simbolizuoja daiktą, o ∞ 

- veiksmą visomis prasmėmis. 
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Akivaizdu, kad tikrovė nėra nei niekas, nei esmas, ji yra kažkas 

tarp jų, Lim ir Inf sankirta. Šią vietą galima vadinti rišliu, kuris 

rodo tikrovę anapus vaizdo ir veiksmo. Filognozijoje renkamės 

tarpinį variantą tarp ribos ir begalybės. Gyvybė negali būti nei 

absoliutus daiktiškumas, nei absoliutus niekis. Jai reikalingas 

nelaisvės ir laisvės junginys, ribota laisvė, įsistačiusi į saiką ir 

rėmus. Pažymėję šią struktūrą logikos ženklais gauname, kad 

Lim yra Inf poaibis – Inf ⸧ Lim. Aivaizdu, kad sumatorius pra-

deda nuo Lim dalies, kurioje informacinis plotas yra 0,5 sumate 

ir 0,5 sumante. Šioje vienoje dalyje matome visą daiktiškąją re-

alybę, tačiau to, kas anapus nematome, todėl Šliogeris šią dalį 

vadina niekiu. Daiktiškoji dalis svarbi tuo, kad ji steigia būties 

erdvę, kuri įrėmina veiksmą, daro jį susaistytu, sau nepakan-

kamu, į kažką nukreiptu. Lim yra substancija, kuri veikia pati 

save, nors egzistencijoje ji individuali, net asmeninė. Inf yra 

veiksmas, kuris yra arba niekis, arba naikinimas, nesusisaistan-

tis su jokia apibrėžta būsena, nuolatos ją peržengia ir yra ne kaž-

kas, bet niekas. Gyvenimas kaip egzistencija įmanomas kaip jų 

junginys, arba sankirta, todėl norint suprasti, kas tai yra, reikia 

šias dvi ribines būsenas sujungti. 

 

Žinoma, Lim substancija yra žmogaus pamatas, susidedantis iš 

bozoninės ir fermioninės dalies, į kurią įsiterpia Inf antisubstan-

cija, kurią sutvarko rišlio galimybės būtyje. Rišlys sukabina 

būtį ir nebūtį, daro juos tikroviškais, neleidžia jiems pavirsti be-

galybe, kuri prilygsta niekiui. Statiškas pasaulis ir dinamiškas 

pasaulis yra niekio ir esmo sankirta, kurioje jis pakyla iki būties 

rango. Kiekvienos civilizacijos tikslas – apibrėžti šias realybes, 

pažinti jas ir pritaikyti technologizavimui. Inf ∩ Lim = rišlys 

yra formulė, geriausiai išreiškianti šią realybės struktūrą, kuri 

yra esmo ir niekio mišinys, net galima tvirtinti, kad tai pagrin-

dinis eiolo ir reizolo apibūdinimas, kuris yra būties pagrindas, 

kaip būties ir nebūties sintezė. Inf yra absoliutus chaosas, kuris 

apsibrėžinėja ir tampa kažkuo – kontinuumu, antiriba. Kadangi 

žmogaus sątvaras yra būties atspindys, egzistencijoje žmogus 

įterptas tarp tų pačių realybių, kurias Šopenhaueris taikliai pa-

vadino „Valia ir vaizdinys“. Valia yra Inf, o vaizdinys yra Lim. 

Kas juos jungia – suprasti nesunku: tai rišlys, kuriame nėra nei 
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statiško kontinuumo kalėjimo, nei visiško elementų išsibėgio-

jimo. Dar vienas būdas pavadinti šią realybę yra paimtas iš Nie-

tzsches yra Dioniziškasis ir Apoloniškasis pradas. 

 

Atitinkamai, filognoziją galima statyti tarp šių duotybių, kurios 

yra Šliogerio ir Nietzsches sankirta, Nietzsche ∩ Šliogeris. Va-

lia ∩ vaizdinys yra tas pats principas, tik persakytas šių filosofų 

pagrindinėmis sąvokomis, apibrėžiančiomis jų svarbiausią i-

dėją – veiksmo filosofija ir vaizdo filosofija. Kitaip sakant, riš-

lyje gauname judantį vaizdą, kuris yra egzistencijos svarbiausia 

apibrėžtis. Per judančio vaizdo koncepciją gauname pagrindi-

nes būties dalis, kurias galime laikyti atskirtomis arba sujung-

tomis į neišskaidomą vienį. Kadangi žmogus turi antisumavimo 

sugebėjimą, gali realybę skaidyti į dalis ir jungti į naują tikrovę. 

Kaip visa ši struktūra susijungia į vieną visumą, matome mad-

rigalo teorijoje: rišlys-galia-egzistencija-laisvė. Visoms šioms 

duotybėms galioja rišlio sankirta, kuri yra anapus vaizdo ir 

veiksmo. Kas tai yra tikrovėje – dar turėsime išsiaiškinti, o kol 

kas užtenka tokio lygio, koks pateikiamas. 

 

Tai nauji dėmenys, kuriuos naudosime tikrovių aprašymui ir 

kurie koreliuoja su substancija-erdve-judėjimu-laiku, iš kuriu 

sudaromi pagrindiniai fizikos parametrai. Šis lygis yra tik 1 da-

lis informacinio ploto, ir yra kelionės link 1000 dalių pradžia. 

Ši kelionė prasideda nuo sątvaro struktūros, vadinamos „mad-

rigalu“. Gyva ir negyva substancija skiriasi tuo, kad pirma turi 

egzistenciją ir laisvę, o antra – neturi. Vienas iš žmogaus tikslų, 

savo egzistencijoje ir laisvėje pažinti kas yra rišlys ir galia, tam 

kad galėtų tapti tikrovės šeimininkais. Begalinėje egzistencijoje 

atsiranda darinys, kuris vadinamas drakono akimi, ir palyginus 

su sumatu yra proporcijoje 1 : 999. Tai reiškia, kad paprastas 

regimas sumatas-sumantas yra 1, o pažinimas prideda kitas 999 

dalis. Toks sątvaras yra 1000 kartų pranašesnis už įprastą sig-

nalinį sątvarą, kuris yra norinis psichovektorius, apsibrėžiantis 

paprastuoju, gyvūniniu būdu. Dar kitaip tai pervadinant, Šlio-

geris yra 1, o Nietzsche yra 999. Šie principai ne taip lengvai 

įgyvendinami, tačiau, galima sakyti, kad tai – žmogaus egzis-

tencijos prasmė ir tikslas, kuris gali paversti žmogų į dievą. 
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Įdomu tai, kad niekis yra ne tie 999, bet anapus jų, nes šis skai-

čius žymi rišlio teritoriją, kurioje yra būties konfigūracija. Iš 

pradžių suprasti kas tai yra – ne taip paprasta, tačiau įsigilinus 

nesunku suvokti, kodėl ∞ yra niekis, ir kodėl 1 ∩ ∞ yra rišlys. 

Begalybė yra absoliuto simbolis, kuris yra bet kas, o tuo pačiu 

ir niekis, nes būtis visada apibrėžta, o neapibrėžta tik nebūtis. 

Gyvybės magijoje tai svarbi skirtis, nes gyvybė kyla iš gelmės, 

sudarytos iš niekio ir esmo, veiksmo ir vaizdo, valios ir vaizdi-

nio. Ši tema filognozijoje šiek tiek sudėtingesnė, tačiau kituose 

skyreliuose šia tema, pasiaiškinsime ką šie terminai reiškia pla-

čiau. Šiame skyrelyje svarbiausias gautas rezultatas yra dėmenų 

ekranas, kuris yra rišlys-galia--egzistencija-laisvė. Šie dėmenys 

yra nauja koordinačių sistema, kurioje apibrėžiamos naujos 

duotybės, būdingos tik filognozijos teorijoms. 

 

 

31. Objektyvumo pertvaros 

Šiame skyrelyje pabandžiau į „žmogaus“ padėtį pažiūrėti šiek 

tiek kitaip ir gimė idėja apie belaikį ir beerdvį „apeironą“, kur 

visa realybė yra kažkas panašaus į energetinę areonominę ri-

zomą. Areonominė reiškia, kad nėra judėjimo per laiką ir erdvę, 

tik toninė būsenų kaita. Rizoma – tinklas, panašus į šaknį arba 

grybieną. Žmogus – tinklo mazgas, kuris areonominių procesų 

ir būsenų apykaitų dėka sapnuoja erdvinį-laikinį pasaulį, kurio 

pagrindas yra judėjimas. Reikšmingiausias šio pamatinio ek-

rano pratęsimas yra reonominės technologijos, kaip kelionės 

kosmosu, kurios iš tikro yra tik areonominių „procesų“ atspin-

dys. Iš tikro niekas nejuda, viskas statiška, o žmogus panašus į 

energetinį augalą. Visi reonominiai judėjimai vyksta tik sap-

nuojamame ekrane, kuris laikomas sąmonės tikrove. Visą šią 

sistemą kaip visumą vadinu Visetu. 

 

Dabar šiek tiek daugiau paaiškinsiu kaip įsivaizduoju savo ty-

rimą. Apie belaikiškumą ir beerdviškumą jau esu šiek tiek rašęs. 

Tai aiškinu, kaip skirtumo ir užtrukimo nebuvimą sąmonės bū-

ties požiūriu, tai yra, kai tuo pat momentų esama visur ir visada. 
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Tai yra, nėra distinkcijos tarp čia ir ten, dabar ir tada. Tokioje 

realybėje visi procesai yra būsenų kaitos, kurios vyksta be ju-

dėjimo ir tėkmės, paprasčiausiai iš karto atsitinka visur ir vi-

sada. Tai ekraninei sąmonei labai sunku suvokti, bet mintyse 

vis tiek įmanoma įsivaizduoti bent kaip idėją ir struktūrą. Ka-

dangi nėra judėjimo per erdvę, tai tokius procesus, tokią būsenų 

kaitą, vadinu areonomiais. Šiek tiek panašu į sąmonės būties 

santykį su jusliniu ir mentaliniu aprėpimu. Šitą pagrindinę 

struktūrą vadinu pasiskolinęs graikišką terminą „apeironas“ (iš 

filosofijos), arba lietuvišku žodžiu Visetas. 

 

Vietinė rizoma yra energetinis tinklas, esantis užekraniniame 

beerdvyje ir belaikyje. Rizomoje apsikeitimai energija, kuri 

virsta ekranų informacija ir formomis, vyksta areonominiu, jau 

aprašytu būdu. Tai yra mano hipotezė apie aukštesnę, transcen-

dentinę tikrovę, kuri yra anapus patyrimo. Anksčiau dar vadin-

davau pirmine tikrove. Tiesioginio patyrimo nėra, nes šią rea-

lybę užstoja pertvaros, kurios veikia kaip valdomi iš išorės filt-

rai. Kaip tai vyksta ir kas valdo – nežinau. Manau, kad iš šių 

filtrų ateina ir valdomas laikas. Tačiau valdomas ne tik laikas, 

bet ir visa realybė ir sąmonės sugebėjimai, kurie praleidžiami į 

rizomos mazgo vidinį ekraną, kur atsiranda aplink mus esantis, 

mums visiems pažįstamas ir artimas juslinis ir mentalinis pa-

saulis. Jis toks yra tik todėl, kad mūsų vietinėje rizomoje į pert-

varą įdiegtas „objektyvumo“ filtras, kuris pririša prie pertvaros, 

ir neleidžia laisvai valdyti energijos transformacijų. Pavyzdžiui, 

neleidžia generuoti teleportacijos arba telepatijos energetinių 

morfizmų (formų). 

 

Galiausiai mazgo viduje yra ekraninis sluoksnis, kuris energe-

tiškai sąveikauja su artimiausia aplinka. Ši aplinka yra areono-

minė, bet objektyvumo ir ekraninimo filtras visus areonominius 

procesus transformuoja į reonominius, tai yra, pateikia kaip ju-

dančius erdvėje ir laike. Bet tai, kas viduje reiškia judėjimą iš 

taško A į tašką B, tai areonominėje transcendencijoje vyksta 

kaip būsenų perėjimai, kurie nejuda nei erdvėje, nei laike, nes 

įvyksta iš karto visur ir visada principu. Todėl „apeirono“ ener-

getinė rizoma yra daugybės procesų ir įvykių superpozicija, 
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kuri įspraudžiama į tam tikrus rėmus per pertvaras ir objekty-

vumo filtrus, kad nebūtų jokių perteklinių, įgalinančių galių. 

Bent jau aš taip mąstau iš savo perspektyvos, aš, kaip rizomos 

mazgas, esu apribotoje būsenoje ir įstatytas į fiksuoto objekty-

vumo filtrą, ir mano galimybės transformuoti energijas apribo-

tos. Tai yra, pašalintas beveik visas „subjektyvumas“ ir ekranas 

įdėtas į iš išorės kontroliuojamą realybės matricą. Visai gali 

būti, kad egzistuoja mazgų-žmonių hierarchija, ir aplink kitus 

šie realybės filtrai kitokie, su išplėstomis galimybėmis. 

 

Kiekvieno žmogaus uždavinys, manau, peržengti šiuos ribojan-

čius filtrus ir išmokti valdyti energijas, kad taptum ekrano-pa-

saulio šeimininkas. Pavyzdžiui, išmokdamas telepatijos arba 

pažvelgdamas į gilesnius realybės sluoksnius. Tai galima pada-

ryti paprastai, haliucinogenais, kurie sugriauna pertvarų filtrus, 

tačiau tokios patirties neteko turėti. 

 

Ką manau apie kitus žmones? Jie pririšti prie pertvaros filtrų ir 

šie filtrai tvirtai laiko užfiksavę jų objektyvumo ir tikrumo 

jausmą, nuo kurių jie nesugeba atsirišti ir pažvelgti anapus. Kai 

tai padaro kas nors kitas, tai programos juos verčia labai ner-

vintis ir net pradėti kovoti už savo „realybę“. Jie rodo savo 

skepticizmą ir visaip bando sumenkinti jų pasaulį griaunantį 

mąstymą. Objektyvumo pertvaros realumo jausmas toks stip-

rus, kad pažvelgti anapus jo labai sunku, ir žmonės, kurie neturi 

gebėjimo savarankiškai kurti pasaulėvaizdį, amžiams uždaryti 

savo iliuzijų pasaulyje. 

 

Noriu tik padaryti pastabą, kad žodžiams aš daug reikšmės ne-

teikiu, jie tik nuoroda į apibendrintą prasmę, bet žodyninio a-

pibrėžimo žinojimas leidžia lengviau pagauti esmę. Aš daugiau 

mąstau nuovokomis ir tie, kas nori priartėti savo mintimis prie 

mano idėjos, turi patys susikurti savo vaizdinius, mano termi-

nologiją naudodami kaip nuorodas. 

Kad būtų šiek tiek aiškiau, hipotezę reikia demistifikuoti. Ji ne-

būtinai teisinga ir nėra tokia jau labai įspūdinga. Tai galima pa-

matyti kai supranti kaip man atėjo ši mintis ir kokia logika va-
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dovavausi. Dėl erdvės ir laiko, tai specialiai bandžiau juos pa-

šalinti, remdamasis prielaida, kad tai kas yra anapus patyrimo, 

su patyrimo tvarkymo formomis niekaip nesusiję. Kadangi lai-

kas ir erdvė yra ekraninio patyrimo formos, tai darau prielaidą, 

kad už šio ekrano realybė, jos struktūra turi būti kažkas „visai 

kitokio“. Erdvė ir laikas susiriša judėjime, tai tariu, kad jeigu 

ten nėra erdvės ir laiko, tai negali būti ir tokio judėjimo, kaip 

ekraniniame pasaulyje – kaip sekos. „Rheo“ yra graikiškas žo-

dis, reiškiantis „teku, srovenu, judu“. Tai pridedu neigimo 

priešdėlį a- ir gaunu procesus a-reonominius. Erdvės ir laiko 

kaip patyrimo formos idėja iš Kanto „Grynojo proto kritikos“. 

Tas pasaulis, kurį aprašau, yra „daikto savaime“ „noumeninė“ 

realybė (tik protu suvokiama, bet nepatiriama). 

 

Kitas gilesnis paaiškinimas. Čia analogiją ėmiau iš technikos – 

tikras pasaulis yra elektrinės schemos pasaulis, kuriame vyksta 

beerdviai ir belaikiai procesai, generuojami energetiniai mor-

fizmai, o erdvė ir laikas atsiranda tik ekrane, kaip televizoriaus. 

Pavyzdžiui, ekrane matome kubą arba kvadratą, dar geriau 

jeigu jis juda arba sukasi. Bet jeigu tariame, kad tikras pasaulis 

ne ekrane, bet elektrinėse schemose, tai matysime, kad tarp vir-

pesių grandinėje ir ekraninių formų nėra jokio ryšio, nes sche-

mose, arba tikroje realybėje, nėra jokių kvadratų, tai tik tam 

tikru būdu transformuoti informaciniai morfizmai (formos). 

 

Ir šitą elektrinę grandinę ir joje srovenančias ir virpančias elekt-

rines energijas, aš vadinu „rizoma“. Rizoma yra graikiškas žo-

dis, kuris reiškia šakninę, išsišakojusią struktūrą, kaip visatą 

arba kaip smegenų neuroninius tinklus. Tikras žmogus yra „e-

lektrinės schemos“ (rizomos) elementas, kuris gali būti elektri-

nių signalų šaltinis, ir gali valdyti per informacijos perdavimą 

kitus grandinės elementus ir jų vidinius ekranus. Kai žmogus 

tobulina savo galimybes, tai jis, manau, turi siekti tokių užekra-

ninių rizominių galimybių. Svarbiausia – mokėti būti informa-

cinių morfizmų (elektrinių signalų) šaltiniu, tada gali formuoti 

rizomos realybes, nes realybės yra šios informacijos perkėlimas 

į ekranus. 
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Dar vienas pavyzdys yra smegenys. Smegenys veikia panašiai 

kaip televizorius – neuroniniai tinklai yra eletrinės grandinės, o 

sąmonė – ekranas. Tai tos formos, kurios yra sąmonėje į 

neuronų procesus, signalus, morfizmus – niekaip neperkeliami. 

Taip pat smegenyse nėra nei erdvės, nei laiko. Tai atsiranda tik 

sąmonės lygmenyje interpretuojant elektrinius ir fotoninius 

pliūpsnius neuronų tinkluose. Tad norint pažinti tikrą užekra-

ninę realybę, reikia atsisakyti ekraninių vaizdinių (tokių kaip 

laikas, erdvė ir judėjimas), ir mąstyti „visiškai kitaip“. Tai savo 

sąvokomis ir vaizdiniais ir bandžiau padaryti. 

 

Laikau, kad pasaulis yra natūrali rizoma, su tam tikrais centrais, 

kuriuose yra „žmogaus“ struktūros. Sąveika tarp rizomos ele-

mentų vyksta areonominiu būdu, kaip areonominė indukcija, t. 

y., be tekėjimo arba judėjimo, paprasčiausiai tam tikrose vietose 

įvykstant sąveikai. Taip visos tikros technologijos yra areono-

minės, tik ekranuose jų teorijos pateikiamos kaip judėjimo me-

chanika pagrįstos teorijos. Bet iš tikro pačioje rizomoje viskas 

vyksta areonomiškai, t. y. – kitaip nei ekrane. 

 

Pasaulyje informacija teka kaip energijos pliūpsniai tam tikrose 

vietose, kurie iš karto pasklinda kaip informacija visuose taš-

kuose, ir formuoja visų mazgų realybes, tai yra „apeironinis“ 

kanalas, kuris yra kažkas panašaus į rizominę viršsąmonę. Šita 

viršsąmonė įstato rizomoje filtrus tarp mazgų, kad jie užblo-

kuotų individualių informacinių morfizmų šaltinius ir primestų 

rizomos ekranų sistemai „objektyvios“ realybės iliuziją, kuri 

yra rizomos mazgų valdymo priemonė, nes visi objektyvumui 

verčiami paklusti ir apriboti savo subjektyvumą. Subjektyvu-

mas laikomas sutrikimu, net išprotėjimu ir yra persekiojamas. 

Bet kiekvienas žmogus veržiasi iš šio objektyvios realybės ka-

lėjimo ir bando peržengti filtrus, kurie trukdo skleisti savo sub-

jektyvumą ir užmegzti betarpišką ryšį su visa rizoma, jai per-

duodant savo subjektyvią informaciją ir iš jos gaunant neišfilt-

ruotus morfizmus. 
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Genealoginis metodas 

Persekiojimo logika 

 

Susidūrus su organizuotu persekiojimu, pirmas klausimas daž-

niausiai būna „kodėl?“ ir žmogus instinktyviai pradeda atsa-

kymo ieškoti savyje arba savo gyvenime, nes įprasta manyti, 

kad visi blogi žmogų ištinkantys dalykai turi turėti protingą 

priežastį. Neprotingi tik atsitiktinumai ir aplinkybės, kurie aso-

cijuojami su likimu. Tačiau kito žmogaus arba žmonių pikta va-

lia nėra joks atsitiktinumas, toks blogis pagrįstas sąmoningais 

sprendimais. Vadinasi į klausimą „kodėl?“ galimi du atsaky-

mai: taip nusprendė kažkokie piktadariai arba galėjau kažkam 

perbėgti kelią aš. Šį klausimą tyrinėju jau nemažai metų ir rem-

damasis savo patirtimi galiu pasakyti, kad antras atsakymas 

dažniausiai būna neesminis, nes organizuotas persekiojimas be-

veik visais atvejais vyksta dėl išorinių priežasčių. Tad vietoj 

laiko gaišimo ieškant atsakymų savo gyvenime, geriau bandyti 

identifikuoti konkrečiai su tuo susijusią sistemą ir pamėginti 

suprasti kodėl jie tai daro, po to – kaip jie tai daro ir galų gale – 

kaip su tuo kovoti, kaip apsiginti. Baimė, savęs graužimas ar 

kaltės jausmas tikrai nepadeda susitvarkyti su situacija. Grei-

čiau, norint iš šių būsenų išsivaduoti, reikia išplėsti savo mąs-

tymą, pamatyti platesnę planetos panoramą, globalinį procesą. 

Tada tikrai pradės aiškėti klausimai „kas?“, „kodėl?“, „kaip?“ 

ir t.t. Svarbiausia, kad tai padeda nukreipti visą negatyvumą 

produktyvia kryptimi. Bėda tik ta, kad piktadarius sunku iden-

tifikuoti ir jie turi įmantrią apsaugos sistemą, dėl kurios sunku 

net prisiartinti prie tokių žmonių gyvenimo, kad galėtum pama-

tyti kaip jie gyvena, mąsto ir suprasti psichopatijos tikras prie-

žastis. Kita vertus, tai galima padaryti ir abstrakčiai, nenaudo-

jant patirties faktų. 

 

Kaip šis procesas vyksta suprasti nesunku. Tereikia pažiūrėti 

kokioje planetoje gyvename. Pirmiausiai – tai žmonių planeta 

ir antra ši planeta apraizgyta technologinės civilizacijos. Gru-

biai skaičiuojant, šiuo metu žemėje gyvena 8 000 000 000 žmo-
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nių. Naudojant mokslinį terminą, juos galima vadinti populia-

cija ir panagrinėti kai kuriuos jos parametrus. Populiacija yra 

kintanti, o visi kitimai turi tai, kas buvo, kas yra dabar ir tai, kas 

bus; kitaip sakant populiacija turi savo praeitį, dabartį ir ateitį. 

Šias atkarpas pereina ir kiekvienas žmogus atskirai, ir, kadangi 

populiacija sudaryta iš žmonių, šie etapai būdingi visai grupei. 

Svarbiausias parametras yra Dabartis, nes kiekvienu esamu mo-

mentu tik ši atkarpa gali tiesiogiai veikti ir daryti įtaką ir viduje, 

ir į išorę. Kadangi žmogus gyvena apytiksliai šimtą metų, tai 

visa Dabartis yra sukaupta šiuose rėmuose, kurie išreiškiami 

penkių kartų sistema, vienai kartai duodant 20 metų (100 dali-

nam iš 5 ir gauname 20). Vyriausia karta yra 100 – 80, jaunesnė 

80 – 60, toliau trečia karta 60 – 40, ketvirta karta 40 – 20 ir 

penkta karta 20 – 1. Toliau, reikia neužmiršti, kad kartos neat-

siejamos nuo šeimos ir giminės sąvokų – šeima augina palikuo-

nis, o giminė yra artimais kraujo ryšiais susijusių žmonių grupė. 

Tai svarbu todėl, kad net jeigu vakaruose propaguojamas „indi-

vidualizmas“ aukščiausioje visuomenės sistemoje svarbūs ge-

nealoginiai medžiai ir dinastijos, kurios pirmiausiai reikalingos 

sprendžiant turto paveldėjimo klausimus, nes visi palikuonys, 

pagal galiojančią sistemą turi teisę perimti visą vyresnių kartų 

sukauptą turtą, kuris išreiškiamas nekilnojama nuosavybe, sąs-

kaitomis, finansiniais aktyvais ar kitais turtais, kuriais galima 

spekuliuoti biržose. Jeigu šis turtas tvarkomas sėkmingai, tai 

vėlesnės kartos gauna į savo rankas vis galingesnius valdymo 

svertus ir nenuostabu, kad įsigali versle, politikoje, moksle ir 

karinėse struktūrose. Ir visos šios sritys kontroliuojamos gimi-

ninių klanų ir dinastijų, kurios priklauso vadinamajai aukštuo-

menei ir aristokratijai. (Taip, net „demokratijoje“ viskas veikia 

kaip tik šitaip). 

 

Šeima, žiūrint biologiškai, yra pagrindinis vienetas, o socialiai, 

pagal kraujo ryšį artimų žmonių grupė vadinama gimine. Ši są-

voka ne tik įdomi savaime, bet ir svarbi modeliuojant populia-

cijos struktūrą. Pavyzdžiui, apytiksliai apskaičiavę giminei 

priklausančių žmonių skaičių, galime pasakyti kiek iš viso 

populiacijoje yra giminių. Giminės dydis priklauso nuo to, kiek 

vidutiniškai šeimos susilaukia vaikų. Dažniausiai tai būna 2 ar 
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3 vaikai. Tad pagal apytikslius skaičiavimus, jeigu visos šeimos 

turi po du vaikus, artimiausia giminė sudaryta iš 95 žmonių (ku-

rie sudaro penkių kartų giminės Dabartį). Šiuos 95 galima su-

apvalinti iki 100. Jeigu šeimos turi po tris vaikus, tai giminę 

vidutiniškai sudaro 325 žmonės. Pirmas skaičius, kurį galime 

gauti atlikę paprastus skaičiavimus, yra kiek iš viso planetoje 

vidutiniškai yra Dabarties giminių. Minties iliustravimui imsiu 

antrą variantą, su 325 žmonėmis. 8 000 000 000/325 ir gaunam 

apytiksliai 24 milijonus. Kuo šie skaičiai svarbūs – jau užsimi-

niau: kaip turto paveldėjimo sistema ir kaip padidinta galimybė 

užimti kertinius postus, kuriuose būnant galima vis labiau kon-

centruoti valdžios svertus ir didinti savo galią. Tai ypač matosi 

patyrinėjus karališkas dinastijas, kuriose valdžia ėjo karta iš 

kartos, ir net šiuolaikinėje sistemoje, kurioje karaliai pasitraukė 

iš viešo valdymo spektaklio, jie vis dar įtakingi, nes valdo pa-

sakiškus turtus ir kontroliuoja įvairias slaptas įtakos organiza-

cijas. Tokių dinastijų būtų galima suskaičiuoti kelias dešimtis, 

kurioms lig šiol priklauso aukščiausia planetos valdžia, net 

jeigu ji neafišuojama ir slapta. Dėl įdomumo palyginimui ga-

lima pažiūrėti į Lietuvos giminių pasiskirstymo sistemą. Tarus, 

kad lietuvių yra 3,5 milijono, nesvarbu kur jie gyvena, tai pada-

liję 3 500 000/325 gauname 10 700 giminių. Kai kurios iš jų 

turtingesnės, kiti – „biedniokai“. Neturtingi todėl, kad kilę iš 

kaimų ir nepaveldėję ar neatgavę turto, kurį būtų galima pa-

versti kapitalu ir tapti savininkais jau pagal naują kapitalistinę 

sistemą, nes po perversmo didžiąją dalį turto „privatizavo“ vi-

durinė apsukruolių grandis, kuri iš socializmo pereinant prie ka-

pitalizmo, atsidūrė tinkamoje vietoje ir tinkamu laiku. Objekty-

viai vertinant situaciją, buvo nuimtas tik pats aukščiausias eše-

lonas (bent tie, kas buvo labiausiai užsispyrę), o visas vidurinis 

ešelonas perėjo į naują sistemą ir dauguma net išsaugoję savo 

buvusį statusą. Kas buvo „kaimiečiai“ arba „darbininkai“ – taip 

ir liko. Ir net dar žiauresnėmis sąlygomis, nes kapitalizme žmo-

gus tik išnaudojamas daiktas, prekė, kurią galima pirkti ir par-

duoti. 

 

Taigi karaliai yra giminės, aristokratai yra giminės, kapitalistai 

yra giminės, mokslininkai yra giminės ir t.t. Visi įsikibę į savo 
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pranašumo svertus, visi saugo savo kapitalą ir netgi gausina jį 

ir jis niekada nepereina į „pašalines“ rankas – visada tik sa-

viems. Tai svarbu, nes į gimines žiūrima kaip į savęs pratęsimą 

ir kitą savęs kopiją, kuri paliekama užbaigus gyvenimą arba kai 

nusilpsta valdyti reikalingos jėgos. Kitaip sakant, aukščiausioje 

klasėje nėra jokio individualizmo yra būtent dinastijos ir pavel-

dėjimas, kuris kaip tik tokį giminės kraujo ryšį ir akcentuoja. 

Giminės yra aristokratų valdžios vienetai. Stipriausi aristokratai 

yra suverenai, silpnesni aristokratai yra vasalai, kiti žmonės – 

samdomi specialistai, samdoma arba priverstinė kariuomenė. 

Čia nepropaguojamas joks individualizmas, nes jis – susilpnina 

socialinį galios vienetą. Tai dabartinėje visuomenėje įmanoma, 

bet tik kaip pabėgimas iš aukštuomenės sistemos, atsisakymas 

atlikti savo „pareigą“. Ir priešingai, kuo žemesnė klasė, ma-

noma, kad tuo svarbiau giminę silpninti, atomizuoti, nes tada 

lengvesnis žmonių valdymas ir išnaudojimas. Aristokratas vi-

sada gyvena giminėje, po visos giminės sparnu, remiamas visa 

finansine ir politine galia, o darbininkas sulaukia 18 metų ir turi 

„nulipti nuo sprando“, tai yra pradėti savo kaip darbininko „kar-

jerą“, nes tokia jo paskirtis – būti darbiniu jaučiu. Joks „svertų 

kaupimas“, kad būtų galima išsinerti iš jungo – neleidžiamas. 

Vėl sugrįžtant prie vidurinės grandies, ši mintis nereiškia, kad 

iš rankų į rankas pereina kabinetai, nes čia pasaulis labai įvairus 

ir yra daugybė vietų, paveldėjus turtų, susikurti kokią nors pa-

togią sinekūrą. Būti valdybos nariu, patarėju, valdininku, vers-

lininku, savininku, taip pat galima dirbti kokioje nors įtakingoje 

partijoje ir taip toliau. Jeigu yra daugiau ambicijų, galima tapti 

įtakingu politiku, premjeru ar net prezidentu, panašiai kaip 

JAV, kur valdžią jau eilę dešimtmečių uzurpavę pastovūs viso-

kių verslo magnatų giminių klanai. Tokioje sistemoje darbi-

ninkų kandidatas niekada nenugalės kovoje su kokiu nors mili-

jardieriumi, net jeigu „vienas prieš vieną“ būtų pranašesnis. 

Taip yra todėl, kad žiūrima ne tik į individualias savybes, bet ir 

į socialinį statusą, tai yra, visų pirma, kad būtų „savas“. 

 

Turėtų būti aišku, kad skirtumas tarp turinčių ir neturinčių žmo-

nių yra sverto galimybių klausimas. Bet vien prie šio fakto sus-

toti nederėtų, nes svarbu ir iš kur turi ir kaip gavo arba tas, kuris 
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neturi – kodėl neteko arba prarado. Galbūt susiveikė todėl, kad 

buvo apsukresnis arba neteko todėl, kad labiau rūpėjo ne šio 

pasaulio dalykai. Matome, kad šis pranašumas yra grynai išori-

nis ir apie žmogų pasako nebent tiek, kad jis apsukrus gudruo-

lis, gerai suvokiantis artimiausią pragmatinę perspektyvą, kuri 

per kelis šimtus metų, tai yra per 10 – 15 kartų, gali tapti „aris-

tokratu“ (šiais laikais oligarchu ir verslo magnatu). Iš to matosi, 

kad toks turėjimas niekaip nesusijęs su turinčio žmogaus vidine 

verte. Ir kiti paklusti privalo tik todėl, kad yra prievartaujami su 

užsigrobtu svertu. Tuo pagrįsta visa klasinė sistema, kurioje že-

mesnė klasė yra prievartaujama aukštesnės klasės, kuri sukau-

pusi valdymo svertus ir su jais šokdindama formuoja savo vergų 

visuomenę ir savo žmogų (vergą). Tokia sistemos esmė, pag-

rįsta nemeile žmogui ir siekianti jį tik išnaudoti, paversti savo 

įrankiu ar pelno šaltiniu. Todėl ir kalama į galvą, kad reikia vien 

tik dirbti, o ne konkuruoti siekiant sukurti savo įtakingesnį so-

cialinį vienetą, pamėgdžiojant tą dinastinę paveldėjimo sistemą, 

kuri naudojama aristokratų giminėje, kurie yra diduomenė pa-

gal kilmę ir pagal valdomą turtą. Be abejo, vyksta konkurencija 

ir konkurencijoje naudojami ir žemi bei niekingi metodai, tokie 

kaip psichotroninė lobotomija, klaidinantis mokslas, „švie-

timo“ sistema, kuri slepia planetos žmonių populiacijos val-

dymo paslaptis ir t.t. Gyvename psichotroninėje vergovėje, o 

vaizduojama laisva visuomenė. Tai ir yra vienas atsakymų į 

klausimą „kas?“ ir „kodėl?“. Valstybės organizacija, turinti kla-

sinę hierarchinę sistemą. Lietuvoje ši sistema dar tik kuriama, 

bet matome nuo ko ji nukopijuota. Kad yra ryšys su JAV orga-

nizacijos sistema – nepastebėti neįmanoma. O čia žmonėms 

valdžia laiko paruošusi tik „FEMA camps“ – koncentracijos 

stovyklas. 

 

 

Valdymo psichologija ir globaliniai procesai 

 

Valdžios troškimas pagrįstas noru išsiskirti, o išsiskiriama savo 

protu ir turtu. Tačiau protu išsiskirti sudėtinga, nes protingi visi, 

tad dažniausiai lieka vienintelis skirties požymis, vadinamas 
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turtais. Tad valdžia atsiranda tada, kai įrodomas koks nors pra-

našumas ir jis tinkamai panaudojamas svertų įsisavinimui. Po 

to ateina „kitų“ klausimas, nes „kas esu aš“ priklauso ir nuo to, 

„kas yra kiti“. Jeigu jie turi pranašumų, tai yra kliūtis ir ieškoma 

būdų kaip tą pranašumą nukenksminti. Tai pasiekiama padarant 

kitus kvailesniais, pavyzdžiui, per švietimo sistemą, per pra-

mogų industriją ir t.t., taip pat nuodijant chemiškai arba su lo-

botomijų sistema. Taip pat, kad karas nebūtų begalinis, įgytas 

pakopas stengiamasi padaryti amžinas. Tai pasiekiama status 

quo paverčiant tikrove ir tvarka, kurią pažeisti draudžiama, o 

pažeidę tampa „nusikaltėliais“. Tačiau tam pati valdžia turi būti 

pateikiama kaip legali tikrovė. Žiūrint į tai, kaip šešėlinės di-

nastijos grindžia savo valdžią, galima išskirti tokius variantus: 

a) iš dievo, su kuriais „susiję“ giminystės ryšiais ir patys esą 

dievai, b) iš tradicijos – esą taip jau tapę įprasta, kad kokia nors 

giminė turi karalių titulą, nes dinastija aprėpia kokį 1000 m. ir 

c) išrinkti – gali būti ir aristokratų, ir liaudies atstovai. Tai reiš-

kia, kad valdžia grindžiama „dievo valia“, „protėvių valia“ arba 

„žmonių valia“. Ėjimas prieš tvarką vaizduojamas kaip nusikal-

timas. Ši tvarka turi įmantrią loginę struktūrą, prie kurios žmo-

nės pratinami nuo mažens ir atrodo esanti nepakeičiama tik-

rove. Skirtumas tarp paprasto žmogaus ir aukštuomenės pagrįs-

tas turto ir įtakos sverto principu, nes aukštuomenė ir reiškia, 

kad ji apraizgiusi valdžios institucijas nematomais čiuptuvais ir 

bet kada savo svertus gali panaudoti prieš bet kokį žmogų. To-

dėl buvo įprasta tokių žmonių saugotis, neturėti su jais jokių 

reikalų, nes gali bet kada, nesvarbu kokiu motyvu, pašalinti iš 

žaidimo, kurie nėra visai švarūs, nes švarios valdžios nebūna 

nei politikoje, nei versluose, nei moksle, kuriuo užsiimantys 

mokslininkai priversti vykdyti ne visai teisėtus eksperimentus 

su technologijomis ir žmonėmis. Tad būnant žemesnio rango 

gali tekti vykdytojų vaidmuo, nes tokie žmonės juodus darbus 

daro svetimomis rankomis. Arba gali per daug sužinoti ir tapti 

pavojingu šia prasme. Kuo žemesnis statusas, tuo juodesni dar-

bai atitenka; jeigu netinki jokiam darbui, tai iš viso nereikalin-

gas, nes ši sistema galvoja tik apie save. 
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Grįžtant prie pagrindinių klausimų „kodėl?“, „kas?“, manau, at-

sakymas daug aiškesnis – bent tuo, kad aišku kur jo ieškoti. 

Konkrečiai tai aišku vietiniai valdžios atstovai, vykdantys aukš-

čiausios valdžios įsakymus. Kadangi yra funkcijų pasidalini-

mas, tai naudojamos jėgos struktūros – kitos tik prižiūri ir pata-

ria. Tačiau priežastis dažniausiai niekada nebūna vietinė, nes 

toks iškreiptas, psichopatiškas mąstymas ateina iš aukščiausių 

valdžios ešelonų, kuriems turi paklusti visos vietinės valdžios, 

tiekdamos kokį nors produktą žmogaus pavidale įvairioms reik-

mėms tenkinti. Kokios tos reikmės – nustatyti nėra sudėtinga, 

nes, kaip jau sakiau, žmonių sąmonės galimybės skiriasi labai 

nedaug. Variantai gali būti tokie: 

 

1) okultinis, 

2) socialdarvinistinis, 

3) mokslinis, 

4) ekonominis, 

5) psichopatinis. 

 

Okultinis mąstymas susijęs su kitu, paraleliniu pasauliu, įsivaiz-

duojamomis būtybėmis, kurios jame gyvena ir „mainų“ sis-

tema, kai šie žmonės save laiko atstovais, pasiuntiniais, mediu-

mais ir t.t., ir norėdami gauti iš to pasaulio „paslaugų“ turi at-

likti okultinius ritualus, pereiti išbandymus ir t.t. Kokia konkreti 

forma priklauso nuo iškreiptos vaizduotės, kuri pateisina net au-

kojimo ritualus, užprašomus šviesos ar tamsos būtybių. Social-

darvinistinis mentalitetas pagrįstas Darvino evoliucijos teorija 

ir nacistų rasės grynumo sąvoka, kuri vykdoma pritaikant euge-

nikos metodus – sterilizaciją, kastraciją arba visišką holokaustą. 

Nepavykus atviram įžūliam Hitlerio holokaustui, buvo prigal-

vota daug slaptų „mokslinių“ priemonių, kurių neįmanoma įro-

dyti ir dar sunkiau pasipriešinti, nes stogą daro visa sistema. 

Mokslas tyrinėja ne tik žmogaus aplinką, bet ir patį žmogų, taip 

pat naudojant neteisėtus ir nežmoniškus metodus, kaip 

„MKUltra“, „Monarch“, kai vykdo įvairius neteisėtus eksperi-

mentus su žmonėmis. Pavyzdžiui, amerikiečių CŽV tyrė gali-

mybes ištrinti su elektra visą žmogaus atmintį ir perprogramuoti 

kaip „naują žmogų“, naują asmenybę. Šitiems eksperimentams 
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taip pat reikia kontingento ir jį suranda žemesnėse žmonių kla-

sėse, kurie laikomi „mažiau vertingais“. Ekonominis motyvas 

susijęs su naudos ir pelno siekimu, tam reikia padaryti žmogų 

paklusniu biorobotu, kuris dirbtų kiek galima daugiau ir reika-

lautų kuo mažiau sąnaudų, geriausiu atveju nereikalautų nieko 

ir dirbtų tik vergo statusu. Tam reikalingos įvairios priemonės, 

kurios sulaužytų natūralų žmonių pasipriešinimą ir paverstų jį 

paklusniu, nemąstančiu zombiu. Ir paskutinis variantas psicho-

patinis, kai aukščiausi valdžios ešelonai siekia ne tik susireikš-

minimo ar naudos, bet ir „pramogų“, iš kurių didžiausia – sa-

distinis tyčiojimasis, kuris leidžia pajausti savo galios jausmą. 

Visa tai suvokus, klausimas „kodėl?“ tampa daug aiškesnis, nes 

atsakymą galima gauti panagrinėjus šiuos punktus, kurie aprė-

pia daugumą situacijų ir kažkuris variantas tikrai būna teisingas. 

Taip pat didelė tikimybė, kad bent iš dalies teisingi yra ir visi 

šie punktai, nes jie atspindi visas galimas aukščiausios valdžios 

psichologines ideologijų galimybes; ko dar žmogus gali siekti, 

be šių išvardytų punktų – įsivaizduoti labai sunku.  

 

Aišku viena, kad tai turi būti susiję su kokiu nors patologiniu 

sąmonės iškrypimu, nes normaliam žmogui sadizmas neteikia 

jokio malonumo ir normalus žmogus nelaiko savęs nei dievu, 

nei velniu. 

 

Apsvarsčius valdžios ir patologijos pagrindinius principus, be-

lieka nustatyti pagrindinę globalinio proceso tendenciją, kuri 

yra planetinės vyriausybės sukūrimas. Taip pat svarbu koks šios 

vyriausybės santykis su planetos visuomene. Viena vyriausybė 

sudėtingas klausimas, nes yra daugybė grupuočių, tarp kurių 

siekiant absoliučios valdžios neišvengiamai kils karas. O santy-

kiai su žmonėmis taip pat nežada nieko gero, nes šiuo metu iš-

bandoma psichotroninės vergovės sistema, ir ruošiamas visuo-

tinės čipizacijos projektas, kuris bus įtvirtintas įstatymu ir tie, 

kas nesutiks čipų įsidėti, bus kriminalizuoti ir išstumti iš visuo-

menės. Tačiau norint šią sistemą įvesti, reikia atlikti daugybę 

eksperimentų visose pasaulio valstybėse. Psichotroninio perse-

kiojimo aukos ir yra tokie paruošiamieji eksperimentai, kurie 

parodo kokia laukia žmonijos ateitis, jeigu šis projektas bus 
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sėkmingas. Todėl ir kvaila atsakymų į klausimą „kodėl?“ ieš-

koti savyje ir savo gyvenime, nes atsakymas glūdi visai ne ten. 

Kur yra atsakymas parodo apžvelgtos globalinės tendencijos, 

kurios rodo, kokią kryptį žmonijai parinko aprašytos šešėlinės 

dinastijos, kurias aš kartais vadinu „antžmogiais“ arba „die-

vais“, kurie nors ilgai buvo pasislėpę nuo žmonių akių, bet savo 

valdžios atiduoti nesiruošė niekada, tai buvo tik gudrus ėjimas. 

 

 

Atsiskyrusi civilizacija Lietuvoje 

– Ar esi savo gyvenime kaip nors susidūręs su Atsiskyrusia 

civilizacija? Ar teko matyti tiesioginę informaciją susijusią 

su Slaptomis Kosmoso Programomis? 

 

Iki tokio masto šio pasaulio parodyto nemačiau, tačiau turiu tie-

sioginį telepatinį ryšį, per kurį rodomos projekcijos, bet jos ne 

kosminio, o planetinio lygio. Galvoje veikia visos planetos si-

muliatorius, kaip „Google Earth“, ir ant jo galima uždėti realią 

remote viewing žvalgybinę informaciją. Mačiau kaip veikia są-

monių suliejimas, kai iš kito ryšio galo į tavo sąmonę įeina kitas 

žmogus ir gali matyti visą turinį, visą aplinką, kurioje esi. Tam 

buvo pasiūlytas lietuviškas pavadinimas – psichožvalgyba. Per 

šį kanalą perduodama įvairi informacija, bet mano lygis kelia-

mas labai iš lėto, nes esu išmestas už borto ir galima sakyti esu 

„nedirbtantis“, todėl negaliu naudotis realiais resursais. Lietu-

voje turi pagrindinį šią lietuvišką sistemą valdantį kompiuterį, 

kuris mano žiniomis išvežtas į Ameriką, nes dabar neva Lietuva 

yra padidintos rizikos zona dėl Rusijos. Mano galvoje yra su šia 

sistema surištas moduliukas, kurį norėjo iš manęs išsiimti, todėl 

buvau išstumtas į paraštes iš visų įmanomų karjerų, kad būtų 

galima nedarant didelio nusikaltimo, mikroveikomis su manim 

susidoroti. Todėl iš vienos pusės esu integruotas į šitą sistemą, 

o iš kitos – išmestas už borto. Mačiau nemažai galimybių, ką 

galima su sąmonės valdymu padaryti. Iš tikro erdvė ir laikas 

pirmiausiai yra sąmonės formos, kurias galima valdyti, kaip 

grafiką kompiuterio ekrane. Už sąmonės ekrano yra tik kažkoks 
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neapibrėžtas savo struktūrą turintis skirtumas, kurį, šią struktūrą 

suprantant, galima valdyti. Sąmonės ekrane tai atrodo, kaip erd-

vės ir laiko valdymas. Todėl yra dvi galimybės dėl atsiminimų, 

mano „ryšininkai“ turi tokį terminą kaip holograminės projek-

cijos, kurios gali į jau turimą juslinį substratą įterpinėti vaiduok-

linius vaizdinius, o galima ištrinti visą sąmonės turinį ir per-

piešti jį su kompiuteriu sugeneruotu vaizdu, kuris yra 100 proc. 

sąmonės apimanti matrica. Kai taip įvyksta, žmogus savo vi-

duje mato ne tą realybę, kuri iš tikro yra aplink jį, bet sugene-

ruotą kompiuteriu. Todėl yra įvairių tokių atvejų paaiškinimų. 

Tačiau labai didelė tikimybė, kad žmonės turintys paranormalių 

patirčių yra integruoti ir tiesiogiai surišti su atsiskyrusios civili-

zacijos skyriumi, kuriam priklauso Lietuvos teritorija. Šiame 

skyriuje dirba atsiskyrusios civilizacijos lietuviai. Yra šios civi-

lizacijos pilnas lietuviškas variantas. Mokslas, lietuviška naujo-

viška terminologija ir t.t. 

 

– Kodėl kai kuriems žmonėms leidžiama atskleidinėti tokias 

paslaptis? 

 

Daug kas priklauso nuo asmeninio gyvenimo scenarijaus. Vieni 

turi sankciją, kiti neturi, vienus išjungia, kitus įjungia. Man as-

meniškai sankcijos netrūksta, nes aš jaučiuosi ne slopinamas, 

bet stimuliuojamas, ir kai galvoje įvyksta informacinis prover-

žis, turiu viską paviešinti ir negaliu nieko pasilaikyti sau. Tai 

gal naudojama manęs pakišimui arba kažko sunervinimui, bet 

jau daug metų tai vyksta ir „nieko“. Pirminio psyopo laikai se-

niai praėjo, aš iš to išėjau nesutriuškintas, dabar jaučiu norą 

viską viešinti, o ne slėpti. Psichotronikos ir čipai ne nugesina, 

bet padeda pasiekti aukštesnį lygį. Duodami dideli sąmonės išp-

lėtimai. Tačiau aš tai sieju ir su natūraliu horizonto plėtimu, 

priklausančio nuo amžiaus tarpsnio. Kuo vyresnis, tuo platesnis 

horizontas. Jaunystėje to nebūna, o dabar šie supratimai realiai 

yra šaukštai po pietų. Jeigu toks lygis būtų duodamas pačioje 

pradžioje tai būtum tikras vunderkindas, deja tai ateina tik pa-

siekus 40-50 metų, kada viską nuo pradžių pradėti būna per 

vėlu. Todėl tas perspėjimas daugiau galioja jauniems žmonėms 
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– galite turėti daug vargo ir nuvažiuoti gyvenime žemyn. Vy-

resniame amžiuje tai mažiau tikėtina. Todėl reikia turėti ome-

nyje ir amžiaus tarpsniams pritaikytas matricas, vis labiau didė-

jant patirčiai ir natūraliai plečiantis horizontui. Taip pat yra toks 

dalykas, kad jeigu sąmonėje tokiam keliui nepadėtas pamatas, 

tai neina žmogui iš prigimties, toks iškritimas iš rėmų mažai 

tikėtinas. Tai daugiau yra likiminiai žmonės, kurie negali būti 

kitokie. Tokiems – savos taisyklės ir normos. Jiems leidžiama 

žinoti daugiau ir jie būna informacijos kanalais jos ieškantiems. 

 

– Kaip visuomenė reaguoja į tavo vykdomą Atskleidimą? 

 

Tam kad Atskleidimas turėtų efektą, reikia daug kokybiškos in-

formacijos, tačiau kai tik ji atsiranda ir pradeda kelti grėsmę, 

tuo savais būdais „pasirūpinama“. Kita informacija, paprasto 

žmogaus akimis žiūrint, iš išorės, atrodo nepatikima dėl pag-

rįstų faktų ir įrodymų stokos. Todėl belieka tokius liudijimus 

stebėti kaip masinį reiškinį, kuris negali atsirasti iš niekur ir turi 

turėti kažkokias gilumines priežastis. Bet žmonių, kurie tai 

renka rimtai ir profesionaliai, jeigu atsiranda, tai neturi ką tirti, 

nes į juos kreipiasi labai nedaug žmonių. Yra ufologų grupė, 

kurie užsiima tyrimais, bet kiek žinau jie turi tik vieną rimtesnę 

istoriją. Psichotronika domiuosi aš, buvo per 11 metų gal 5 at-

vejai kai kreipėsi žmonės. Bet sistema daug galingesnė nuk-

reipti jų likimus sau naudinga kryptimi, negu galima kiek nors 

padėti. Galbūt yra kas domisi konspiracijomis, bet kad būtų 

kaip nors organizuoti – nežinau. Be to, iš tų kurie domisi, sėdi 

oficialioje paradigmoje ir mąsto susiaurintu požiūriu, kuris at-

sijoja rimtus atvejus, ir po to nelieka ką tirti. Vienu žodžiu, tokia 

veikla Lietuvoje apmirusi. Net prieš kokius 5 metus buvo dau-

giau aktyvumo, dabar turbūt dėl to kalta didelė emigracija. Taip 

pat faktas, kad užlipus ant nuospaudų, galima prisidaryti prob-

lemų su MK brigadomis (užsiimančiomis psichotroniniu susi-

dorojimu). Tai sakau tam, kad žmonės mąstytų realistiškai, be 

jokių iliuzijų. Jie nėra visagaliai, didžiausią įspūdį padaro mažai 

informuotiems žmonėms. 
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– Kaip tuos žmones dirbančius Atsiskyrusiai civilizacijai 

savo tarpe atpažinti? 

 

Kas tie konkretūs žmonės, kas ta atsiskyrusi civilizacija pasa-

kyti ne taip paprasta iš tokio lygio, ir norint tai suprasti reikia 

žinoti jų darbo specifiką. Pirmiausiai, visi valstybių elitai – taip 

pat yra suorganizuoti hierarchiškai ir planetoje veikia elitų eli-

tas. Tad mūsų vietinė valdžia pirmiausiai atsako šiam planetos 

elitų elitui. Tai yra „viršvalstybinė“ sistema. Mūsų tiesioginis 

suverenas šiuo metu akivaizdu yra JAV, ir iki rinkimų Ameri-

koje buvo tas blogasis cabal. Po Trumpo išrinkimo situacija 

tapo chaotiška, bet barikadų pusės nepakeistos. Toliau valsty-

bių elitai visi perka iš atsiskyrusios civilizacijos valstybių val-

dymo technologijas – tai spec. kompiuteriai, ryšio priemonės, 

sekimo sistemos, programinė įranga, dirbtinis intelektas. Ir yra 

aptarnaujantis personalas, kuris atvyksta iš atsiskyrusios civili-

zacijos kaip vietinis „garnizonas“ psichotronikų ir psicho-

žvalgų, kurie neatsako vietinei valdžiai. Jie prižiūri visą įrangą, 

duoda komandas ir nurodymus. Šis garnizonas turi savo tiesio-

ginę agentūra tarnautojų sluoksnyje, tačiau jie kaip tokie nie-

kada nedalyvauja fasadiniame pasaulyje ir surišti telepatiniu ry-

šiu, turi telepatinį bendrapasaulį, kur vyksta visi koordinavimo 

procesai. Tarkime sutinki žmogų, iš tarnybų ar tarnautojų, kuris 

kalba greitakalbe, iki 1000 žodžių per minutę, visi jie yra su 

kalbos centro stimuliatoriais vaikštantys agentai. Man ši sis-

tema save vadina „saugumu“, kuris neturi būti painiojamas su 

saugumo departamentu. Tad ši struktūra viešame pasaulyje vi-

siškai beveidė, neturinti viešų atstovų, bet žinoma elitų ir elito 

elitų. Su eilinių žmonių visuomene bendraujama per fasadinės 

valstybės tarpininkavimą. Nepaklusnumas traiškomas tiesiogi-

niu valdymu, užvaldant kūną, kuris būna paskutinis perspėjimas 

nepaklusnumo atveju. Kuo Lietuva išskirtinė nežinau, visos 

tautos turi savo unikalių privalumų. O kokio nors išskirtinio 

projekto nematau, nes valstybė daugiau tik žlugdoma ir naiki-

nama. Ir dar viena užuomina, kuri man perduodama yra termi-

nas „planetų konfederacija“, kurį galima vertinti kaip psyopą 

arba kaip tikrą pavadinimą. Gilesnio lygio nežinau. 
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– Ar žinome, kas Lietuvoje atstovauja Atsiskyrusiai civili-

zacijai valdžioje? 

 

Turėtume skirti, kas atstovauja, o kas tarnauja. Atstovautojų ne-

matome, o tarnauja visa valstybės organizacija. Reikia suprasti, 

kad bet koks pranašumas yra atsiskyrusios civilizacijos dovana, 

visi kas iškilę virš visuomenės savo pranašumus gauna tokiu 

būdu. Fasadiniame spektaklyje tai gali būti nedemonstruojama, 

bet užkulisinėje dalyje yra kaip tik taip. Todėl susijusių labai 

daug, gali būti taip, kad jie patys to nežino, nes jiems ši grupė 

nėra atvirai atsiskleidusi. Scenarijus blogas nesiūlomas, yra 

daug blogesnių variantų už laipsnišką integraciją per priedan-

gos organizacijas, kurių, dalinio atskleidimo procesui įsibėgė-

jus, pasirodys vis daugiau. O planas pilnai atskleisti ir vienu ypu 

visus „nuversti“ sunkiai realizuojamas. Atsiskyrusi civilizacija 

yra ne grupė, ne grupuotė, bet pasaulinė valstybė. 

 

– Koks ryšys tarp Atsiskyrusios civilizacijos ir buvusių 

KGB struktūrų Lietuvoje? 

 

Mano galvoje ši situacija matosi taip: vykstant tarybinės siste-

mos nuvertimui, buvo užimti visi valstybės valdymo prietaisai 

ir technologijos. Tačiau jos buvo integruotos ir sujungtos su 

visu agentūriniu KGB ir žvalgybos tinklu su technologiniais 

prietaisais galvoje. Ir nebuvo galimybės pasiimti tik „kompiu-

terių“ be žmonių, nes tokiu atveju būtų reikėję nužudyti visą 

tarybinę agentūrą, kas buvo nerealistiška. Žmonės ir valdymo 

technologijos neatskiriami, todėl nebuvo išeities tik formuoti 

naują sistemą iš senos griuvėsių. Tad perprogramavus taip ir at-

sitiko, kad komunistai staiga virto „patriotais“. Valstybės val-

dymas yra technologinis, todėl užimdamas aukštą postą, turi tu-

rėti šios sistemos valdymo prietaisus savyje. Valdžia nėra tik 

fasadiniai šou ar kabinetiniai sprendimų priėmimai. Gauni visą 

slaptą agentūrinį tinklą, kurio koordinavimui naudojamos tech-

nologinės priemonės. Ir negali būti nuo jo nepriklausomas. 

Aukštas postas nuo to – neatsiejamas. Sena sistema dabar yra 

sujungta su Vakarų sistemomis, bet naujus prietaisus į galvą 

gauna tik jaunoji karta arba senoji karta, kuri nebuvo struktūrų 
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sudėtyje. Tai yra, vienintelis įmanomas kelias buvo laipsniškas 

perėjimas. Tačiau esmė ta, kad viena sovietinė Cabal buvo pa-

keista kita, nes Vakaruose naudojamas tas pats valstybių kont-

rolės principas. Todėl, norint pilnai suprasti šį klausimą, reikia 

žinoti, kaip šiais laikais yra valdoma valstybė, kad tas valymas 

yra technologinis. Vadinasi turėdamas aukštą postą valstybėje, 

turi būti šioje technologijoje, kaip jos sudėtinė dalis, o sistemos 

visa apimtis yra globalinė / planetinė. Tai reiškia, kad pakeisti 

viską iš žemesnės grandies neįmanoma, čia būni tik pritaiko-

mas; tai įmanoma tik piramidės viršūnėje, tačiau tokia karjera 

tokioje valstybėlėje – nepadaroma. Jeigu apačios staiga sukeltų 

revoliuciją ir iššluotų visą šitą integruotų biorobotų armiją, gau-

tume karo stovį, tokį koks Sirijoje. Vadinasi būtų ne pagerėji-

mas, bet pablogėjimas, ir už bausmę – ilgam. Galimybė yra 

kova planetinėse ir užplanetinėse viršūnėse. Tačiau kokie visų 

jų tikri interesai – labai sunku pamatyti. Reikia neužmiršti, kad 

vis jie hibridai, į save integravę pažangias technologijas. Ir karo 

sąlygomis užsiprogramuoja į naikinimo ir žudymo mašinas. Tai 

„žmonės“ visiškai neturintys širdies, o intelektas kaip super-

kompiuterio. Todėl realybė labai žiauri. Bet tai nėra nepakei-

čiama, viskas priklauso nuo to, kas stovi pačiame viršuje. 

 

– Nemaža dalis visuomenėje įvykdytų nusikaltimų yra suor-

ganizuoti iš aukščiau, naudojant sąmonės užgrobimo tech-

nologijas. Žvalgyboje tokie žmonės angliškai vadinami 

Manchurian Candidate (Mandžūrijos kandidatas). Kaip to-

kius įvykius atpažinti? 

 

Taip Manchurian Candidate mūsų akimis žiūrint didelė prob-

lema. Tik reikia neužmiršti, kad tame pasaulyje veikiama ko-

lektyvinių sąmonių principu, o šitas principas tik kitoks organi-

zavimo metodas, kur žmonės pasidalinę vaidmenimis ir atlieka 

savo funkcijas. Pavyzdžiui, policininkas ar karys irgi yra orga-

nizaciniai-socialiniai Manchurian Candidates, kurie sistemos 

priverčiami naudoti prievartą tai vaizduojant kaip teisėsaugą. 

Atitrūkusioje civilizacijoje toks policininkas-karys valdomas 

psichotroniniu principu ir priklauso savo funkcijos padalinio 

kolektyvinei sąmonei. Taip atitrūkusi civilizacija valdo, taip 
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prižiūri tvarką. Visi valstybių elitai, visos žvalgybos yra integ-

ruoti. Ir dirba globalinei sistemai, net jeigu propaguoja tautines 

vertybes. Tai iš principo nedraudžiama. Tačiau visi kertiniuose 

postuose esantys žmonės naudoja iš ten gautus intelekto modu-

lius ir valdymui reikalingą informaciją. Tai gali būti skaudus 

suvokimas, bet mes nesame šeimininkai, tie, kas tokį suvokimą 

visą gyvenimą kalė į galvą, mums melavo. O pretenzijos yra 

paremtos kaip tik šiuo melu. Mums atrodo, kad iš mūsų atima 

tai, kas visą laiką, kaip manėme, buvo mūsų nuosavybė. Tai 

laisvės iliuzijos, kuri naudojama negatyvo iš sąmonių pašalini-

mui, pasekmė. O Manchurian Candidate paprastai pažiūrėjus 

atpažinti sunku, dažniausiai jie pateikiami kaip psichiniai ligo-

niai, uždaromi psichiatriniam gydymui, o tada paimami kitoms 

operacijoms. 

 

– Ką turėtume daryti norėdami padėti nukentėjusiems nuo 

aukštųjų Atsiskyrusios civilizacijos sąmonės valdymo tech-

nologijų? 

 

Kalbant apie pagalbą nukentėjusiems, labai svarbu žinojimo ly-

gio kėlimas, nes dauguma tokių metodų užmaskuojami rodant 

netikrą arba nepilną mokslą, pagal kurį neva nieko panašaus ne-

gali vykti. Kai žmonės pradės suprasti tikrus mechanizmus, bus 

lengviau ieškoti apsisaugojimo priemonių. Kliūtis ta, kad čia į-

sivėlusi valstybė, kuri kontroliuoja visą švietimo ir mokslo sis-

temą ir nenori, kad žmonės gebėtų priešintis žiniomis. Žmogaus 

sąmonėje homunkulai, su kuriais tapatiname save, surenkami 

dinamiškai iš pamatinių struktūrų, jeigu čia būna įterpta sve-

timų energijų, tas surinkimas iškreipiamas ir mes save suvo-

kiame nenatūralioje būsenoje nenatūraliu suvokimu. Tačiau va-

lios pastangomis šį surinkimą pakeisti ne taip lengva. Panašiai 

kaip išgėrus alkoholio ir apgirtus vien valios pastangomis pasi-

daryti blaivu. Ši blaivumo būsena galų gale ateina, bet tik de-

toksikacijos ir išsivalymo keliu, svetimos energijos turi būti iš-

valytos. Bėda ta, kas šie svetimkūniai būna paslėpti tose dalyse, 

kurios pagal oficialų mokslą net neegzistuoja, todėl čia jokios 

oficialios įstaigos nieko neieško. Vadinasi problema yra slaptu-
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mas, kurį reikia demaskuoti. Kai bus pripažinta ši realybė, e-

santi gnostinių energijų kryptyje, bus galima čia ieškoti prob-

lemų sprendimų, remiantis pilnomis žiniomis ir tikrų mecha-

nizmų žinojimu. Iš savo patirties žinau, kad šios informacijos 

vis labiau nutekinama ir toks jausmas, kad ruošiamas bent dali-

nis atskleidimas. Žmogų visi turi pradėti matyti „viso spektro“ 

kontekste, į kurį įeina vienoje pusėje sielinė, kitoje pusėje fizinė 

dalis. Tačiau sielinė dalis suprantama ne vien filosofinėmis re-

liginėmis sąvokomis, bet kaip energetinės struktūros, kurias pa-

žinus galima gauti panašų į fiziką sielos mokslą. Tie kas peri-

minėja sąmones, jie kaip tik tokias žinias ir naudoja, ir kadangi 

jos mums neduodamos, prieš mus turi didelį pranašumą. Įma-

nomos realios gynybinės technologijos, yra išvalymo ir detok-

sikacijos priemones, yra žmogaus prigimtinės galios pašalinti 

svetimkūnius, kaip sielinis / dvasinis imunitetas, kuris yra natū-

rali gynybos sistema. Tik vienas klausimas – jeigu yra tos pozi-

tyvios grupės – kodėl jos delsia su šios informacijos nuteki-

nimu? Atsakymo nežinau. 

 

– Ką galėtumėte patarti tiems, kas nori „pabėgti“ iš šios sis-

temos? Ar tai iš viso įmanoma? 

 

Manau, kad po žodžiu išėjimas slypi keli dalykai. Tai gali būti 

pabėgimas, išleidimas, išvadavimas ir išsivadavimas. Kad pa-

vyktų asmeninis išsivadavimas, turi viename taške, savo sąmo-

nėje sukaupti tokią galią, ar žinių lygį, kuris pranoktų visą mat-

ricą, tai yra, turi staiga suprasti daugiau, negu galingiausi mat-

ricos valdytojai. Taip pat reikia turėti omenyje, kad matrica turi 

kelis sluoksnius pagal mastą – asmeninė gyvenimo, visuome-

nės, realybės. Vadinasi išsivadavimas galimas visuose šiuose 

lygiuose. Kuo lygis aukštesnis, tuo išsivadavimas sunkesnis 

(pabėgimas, išleidimas….). Aš žmogų skirstau į priekinę ir ga-

linę sąmonę. Siekdamas išėjimo priekinėje sąmonėje, daugiau 

kovoji su asmenine gyvenimo ir visuomenine matrica, o gali-

nėje sąmonėje eksperimentuojantys ieško kelių įveikti visą rea-

lybės matricą. Todėl čia yra maksimalistinis ir minimalistinis 

variantas. Informacija vertinga visuose lygmenyse, tačiau susi-
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koncentruojant vien tik į save, paliekamas visas žmonių pasau-

lis likimo valiai. Iš dalies savo galinėje sąmonėje veikti lengva, 

daug lengviau negu kūnu tikrovėje, galinėje sąmonėje varžo tik 

psichotronikos ir lobotomijos. Vaduojantis pasaulyje kyla fizi-

nės grėsmės ir gyvenimo kokybės toks didelis pablogėjimas, 

kad ne daug kas išdrįsta rizikuoti, todėl bėga į „vidų“. Jeigu 

būtų galima šia kryptimi pasitraukus per kitas duris išeiti „tik-

rame pasaulyje“, būtų didelis laimėjimas, bet neretai turint 

silpną galią, tai tik vieta pasislėpti. Bet ir čia ironija – žmogus 

neturintis informacijos galvoja, kad čia saugus, o čia kontrolė 

nemažesnė negu pasaulyje. Kai kuriuos žmones išleidžia darbui 

kitose realybėse, tačiau tai nėra žmonijos arba žmonių rūšies 

laimėjimas, viskas lieka taip kaip buvo. Asmeninio gyvenimo 

matricos ardymas, ir visuomeninės santvarkos, pagrįstos paver-

gimu ardymas, manau nemažiau svarbu negu išėjimas iš šios 

realybės. Į žemę ateina vis nauji žmonės, ir jie galėtų gauti ge-

resnę versiją, negu gavome mes, jeigu pasistengtume. Sielos ke-

lią visi gausime išbandyti po mirties. 

 

– Ko atsiskyrusi civilizacija siekia globaliniu masteliu ir 

kokį numato žmogaus ir žmonijos likimą? Ko jie iš mūsų ir 

Žemės nori? 

 

Tokie klausimai susiję su labai sudėtingais pasirinkimais, kurių 

centre yra pažinimas ir mokslas. Visų pažengusių civilizacijų 

tikslas – nulaužti tikrovės kodą ir sukurti dirbtinę realybę tobu-

lesnę už natūralią. Todėl yra kova tarp dirbtino ir tikro. Šiuo 

klausimu yra daug legendų, remiančių vieną ar kitą hipotezę, 

pavyzdžiui, kad mes jau dabar esame dirbtinėje realybėje. Tik 

neaišku ar pilnoje, ar tik dalinėje, sukurtoje labiau pažengusios 

sąmonės, kurie žino daugiau už mus, bet nėra pasiekę galutinės 

tikrovės ir pilnai jos nevaldantys. O galbūt – visa pilna mūsų 

tikrovė yra dirbtinė, ir ši visata yra kokios nors mašinos suge-

neruota matrica. Tokią situaciją galėjau pamodeliuoti naudojant 

programuojamos energijos idėją, iš kurios pagaminta viskas kas 

yra aplink mus ir mes patys. Vadinasi gauname dvi hipotezes, 

kad esame ribotos pažangios civilizacijos matrica, kuri valdo 

šią planetą ir kad visa visata yra matrica, o Šaltinis iš tikro yra 
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tik iliuziją generuojanti mašina. Nuo to, kaip vertiname prik-

lauso judėjimo kryptys. Su dirbtine realybe problema ta, kad 

atskirą elementą galima kurti neįkomponuotą ir neįderintą į vi-

sumą, nesurištą su ja harmoningu santykiu. Pavyzdžiui, tai atsi-

tinka tada, kai dirbtiniame organizme išryškinama griaunamoji 

ir ardomoji galia, kuri priešiška aplinkai ir gali ją pilnai sunai-

kinti. Natūralioje evoliucijoje tai neįmanoma, nes tikrovė su-

kurta taip, kad visuma veiktų kaip organiška, harmoninga sis-

tema, o visi patologiniai elementai yra išstumiami ir sunaiki-

nami, paliekant tik tai, kas tinkamai integruota. Konstruojant 

dirbtinai, šio principo galima nesilaikyti. Dėl ko atsitinka taip, 

kad dirbtinė gyvybė kuriama taip, kad turėtų daugiau šansų iš-

likti, padidinant jai griaunamąją galią. Gali kilti klausimas, ko-

dėl ta dirbtinė realybė kuriama. Matyt todėl, kad sąmonės ne-

tenkina tas vaidmuo, kuris jai paskirtas pirmapradžių jėgų, ji 

nori geriau, todėl turi sunaikinti natūralią tvarką ir savo pag-

rindu sukurti dirbtinę. Visos problemos, kurias mes aptarėme, 

yra tokios logikos ir veiklos pasekmės. Žmogus, gyvybė pa-

versta tik objektu tokiai logikai, kurį reikia išardyti ir, nulaužus 

kodą, sukurti savo variantą, sau geresnį už natūralų. Reikia gal-

voti, ką priešpastatyti tam, nes technologija per posūkį į dest-

ruktyvų kelią įgyja pranašumą prieš prigimtinę tvarką. Esame 

provokuojami atsakyti tuo pačiu ir imtis gynybinių technolo-

gijų. O jas gauti galėsime tik patys nulaužę tikrovės kodą. Taigi 

tikrovės pagrindas, Šaltinis, neužvaldytas ir neužvaldomas, to-

dėl galimybė gynybinių pajėgumų ieškoti čia. Kita galimybė – 

Šaltinis nuo pat pradžių buvo mašina, tik daug kartų tobulesnė, 

negu mes patys kada nors savo jėgomis galėsime sukurti. Tada 

mūsų likimas būti netikrais ir dirbtiniais būtų įrašytas šios tik-

rovės fundamente. Tai siekiama išsiaiškinta bandant atskleisti 

pilną tikrovės spektrą. 

 

– Kodėl mums atrodo, kad Atsiskyrusios civilizacijos tikslai 

blogi ir jie siekia žmonijos totalinio pavergimo ar net išnai-

kinimo? 

 

Visa problema ta, kad žmonija neišmoko gyventi be hierarchi-

nių piramidžių, ir nesvarbu kokiu pagrindu piramidę kurtum, 
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gėrio ar blogio, visos piramidės baigia tuo pačiu. Piramidės kyla 

pakišinėjimo po savimi principu, kuo daugiau žmonių ir grupių 

po savimi sugebi pakišti, tuo aukščiau stovi. O toks pakišimas 

gražiomis priemonėmis neįmanomas. Jeigu nepakiši tu ir pra-

laimėsi, tada pakiš tave ir tarnausi kažkam geresniam. Atsisky-

rusi civilizacija taip pat turėjo praeiti šį etapą ir priemonės ne 

visada buvo gražios, kai priešinasi jėga – įmanoma įveikti tik 

didesne, kitaip pralaimėsi. Todėl susiformavo atsiskyrusios ci-

vilizacijos įvaizdis kaip blogio irštvos ir Cabal. Ir iš tikro ten 

susikaupę daug visiškų išsigimėlių. Bet reikia suprasti, kad net 

jeigu jie išsigimėliai tai vienintelis dalykas kuo jie nėra – tai 

idiotai. Tai daug žinantys ir daug galintys išsigimėliai, kurie vi-

sus žemiau stovinčius žmones mato kiaurai. Ir tie žemiau sto-

vintys jiems neatrodo labai įspūdingi, dėl to ryški arogancija ir 

pasikėlimas. Ką daryti norint visa tai nugalėti. Nesu įsitikinęs, 

kad natūralioje žmogaus vidinėje gamtoje yra tokio nepriklau-

somo resurso. Galbūt labai giliai, kur net atsiskyrusi civilizacija 

dar nepasiekia. Tačiau aš netikiu kad tą gelmę taip lengva pap-

rastomis priemonėm ištraukti į paviršių. 

 

– Ar yra būdų išlaisvinti žmogų, sugriauti kalėjimo sienas 

ir sukurti gyvenimą, labiau atitinkantį žmogaus interesus? 

 

Yra toks dalykas, kad vien tik paprastas pabėgimas kiekvieno 

iš savo voljero – nėra tas kelias. Kas atsitiktų jeigu vieną dieną 

taip įvyktų tokiame pasaulyje kokį turime dabar. Prisiminkime 

kas įvyko kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, vieną dieną pa-

bėgę iš voljero ir tapę laisvi. Pagal rezultatą matome, kad to 

neužtenka. Net jeigu ir suverstume kaltę aukščiau už Lietuvos 

valdžią stovintiems, kurie neva „neleido“ sukurti kažką geres-

nio, tokį argumentą vis tiek galima naudoti. Tokiu atveju pra-

džia būna kruvina kova ir konkurencija dėl atsilaisvinusių re-

sursų, kuri gali trukti dešimtmečius, gal net šimtmečius, po to 

kai kokia nors nauja diktatūra pasiima viską, stoja nauja „tai-

kos“ ir stabilumo era, kuri vėl sugrąžina į tą būseną, iš kurios 

buvo bandoma pabėgti. Be visuotinio sąmonių pakeitimo lai-

mėti neįmanoma, nes dabartinė tvarka, yra žmogaus turimų są-

monės formų išdava. Atsiskyrusi civilizacija sąmonės formas 
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paveldėjo iš žmonijos istorijos, kurios ją pririšusios prie tokių 

principų, kuriuos paveldėjo iš galingiausių giminių ir dinastijų, 

kurios ir kūrė atitrūkusią civilizaciją. Kad staiga vieną dieną jie 

taptų gėrio įsikūnijimais ir gėrio nešėjais, kai per visą istoriją 

buvo jų priešybės, labai sunkiai tikėtina. Atsiskyrusios civiliza-

cijos resursas vis dar ribotas, todėl juo dalintis dėl įgimto e-

goizmo labai sunku. Jeigu dėl šuolio žinojimo lygyje resursus 

pavyktų padaryti neribotais, yra tikimybė kad pakvies visus. 

Kol to nėra prie stalo valgo tik rinktiniai, rinktinį maistą. Ma-

nau, kad yra iš atsiskyrusios civilizacijos ir pozityvių žestų, bū-

tent priedangos organizacijos ir operacijos, kuriomis siekiama 

ribotu integravimu integruoti net žemiausius sluoksnius. Net 

jeigu daug apgaulės ir savanaudiškumo, noro tik pasinaudoti, 

kažkokios šviesos tame vis tiek matau, praeis ne tiek daug laiko, 

kai žinosime daug daugiau negu leidžiama dabar, tai kas užd-

rausta taps kasdienybe ir strategijas kurti bus galima remiantis 

tikru žinojimu. Suartėjimas su atsiskyrusia civilizacija manau 

yra pozityvus ženklas. Gali tik būti pralaimėjimas dėl žmogaus 

laisvos prigimties, bet nepaisant to, iš vidaus, ar iš arčiau kovoti 

už save vis tiek lengviau. 

 

– Žinoma, kad atsiskyrusioje civilizacijoje yra frakcijų, ku-

rios kovoja už žmonijos interesus, prieš bepročius, kuria no-

rėtų ją sunaikinti. Tos jėgos aukščiausiose sluoksniuose yra 

vadinamosios „balstosios skrybėlės“. Ką žinome apie juos? 

 

Baltosios skrybėlės neturi tikslo kurti rojų žemėje pagal pap-

rastų žmonių įsivaizdavimą. Baltųjų skrybėlių tikslas – apsau-

goti sistemą nuo bepročių, kurie nesupranta ką daro ir veda dėl 

savo siauro egoizmo sistemą prie katastrofos. Jie gerai, jie rei-

kalingi, bet jie mūsų neišgelbės, ir kiekvienam asmeniškai 

aukso kalno nepasiūlys. Manau, kad dabartiniame pasaulyje 

daugiausiai nusivylimo kyla dėl ekonominės ir finansinės siste-

mos, dėl kapitalizmo, kurios yra vėžys visuomenės organizme. 

Jeigu išeitų pašalinti Cabal iš kapitalizmo ir finansų, daugelio 

gyvenimas žymiai pagerėtų, net jeigu neatsirastų daugiau lais-

vės. O dabar, kur pasaulyje už viską reikia brangiai mokėti ir 

galima užsukti visus pajamų kranelius labai dideliam žmonių 
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skaičiui taip juos įstumiant į neviltį, žmogaus padėtis labai trapi. 

Tai tas pats džiunglių gyvenimas perkeltas į visuomenę ir eko-

nomiką. Yra finansinės Cabal, kurios iš to gauna daug naudos 

ir nenori jos niekam atiduoti, bet jie nėra ta atsiskyrusi civiliza-

cija, kuri užsiima žinių ir technologijų vystymu ir žengimu į 

priekį. Lig šiol šios dvi grupės sutarė gerai, tarp jų matyt buvo 

tam tikri susitarimai ir nusipirktos už pinigus galimybės neribo-

tai veikti. Bet tai nebūtinai tęsis amžinai, pamačius, kad šitas 

vėžys stumia sistemą į prarają, jie gali būti paprasčiausiai 

nuimti, atiduodant visuomenei nuo šitų siurbėlių laisvę. Kitos 

problemos tuo gal neišsispręstų, kaip kontrolė, sekimas, prie-

žiūra, gyvenimo būdo diktavimas, neleidimas išeiti iš apibrėžtų 

rėmų, bet žmogui nebus išgyvenimo klausimo, nebus gyve-

nimo-mirties grėsmės sukeliamo streso. Manau, kad tai daug 

svarbesnė gniuždymo problema negu, minties ar gyvenimo sti-

liaus laisvės negalėjimo pasirinkti problema. Atsiskyrusi civili-

zacija visuomenės kontrolei naudoja sadistines priemones, ta-

čiau nenoriu tikėti, kad tas sadizmas yra hedonistinis, o ne ra-

cionalistinis. Ta atsiskyrusi civilizacija, bent jau jos žemutinė 

dalis galvose, gali būti atsiskyrusi ne taip toli nuo tų mafijinių / 

klaninių struktūrų, iš kurių išėjo, ir galimi perversmai net šiame 

planetos lygyje, kur pažangesnės grupės kovoja tarpusavyje su 

labiau atsilikusiomis. Tačiau pavojus tame, kad tie tariami at-

siskyrusios civilizacijos „pažangiečiai“ gali ir pralaimėti, o tai 

būtų didelis žingsnis atgal. Nereikia manyti, kad atsiskyrusi ci-

vilizacija monolitiška ir tarp frakcijų joje nėra trinties. Ji išėjo 

iš kelių klanų, kurie sujungė savo pajėgas prieš žmoniją, ir kiek-

vienas iš jų nori turėti dominuojančią padėtį. Visai natūralu, kad 

vienų žmonių galvos šviesesnės kitų tamsesnės, o žmogus tar-

kime gyvena 100 metų, kol tokių galvų valdžia pasibaigia natū-

ralia baigtimi, prarandamos ištisos kartos žmonių ir greitų per-

mainų į sistemą įnešti gražiu būdu neįmanoma. Tenka lošti par-

tiją su tomis kortomis, kurios iškrito, o jos nėra labai geros. Tai 

strateginis ėjimų ir jėgos žaidimas, kurio sužaisti be kraujo ne-

įmanoma, tiek dvasinio, tiek kūniško. 

 

– Ko galima tikėtis dalinio ar pilno Atsiskyrusios civilizaci-

jos atskleidimo atveju? 
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Kas po to bus, iš dalies galima pasakyti paprastai – reikės dirbti, 

kaip ir anksčiau. Tačiau turėsime kosminę pramonę, kuriai rei-

kės daug darbo jėgos. Deja, kosmosas žmogui labai nedraugiš-

kas ir dažnai ekstremalus, todėl ten kažkokio pagerėjimo tikėtis 

būtų vaikiška. Gyvenimą kosmose mikroklimatuose galima pa-

lyginti su jūreivių gyvenimu laivuose. Mažos erdvės, mažai 

laisvės, visiška priklausomybė nuo kolektyvo, padidinta rizika 

gyvybei ir t.t. Iš žemės gyventojų bus suformuoti skirtingi porū-

šiai, kaip kastos, kurios bus žemės tipas, kosminių bazių tipas, 

kosminių stočių tipas ir kosminių laivų tipas, kurie labiausiai 

bus prisitaikę gyventi tik savo aplinkose ir ją bus gana sunku 

keisti. Gyventi žemėje gali tapti prabanga ir privilegija, kuri 

prieinama ne visiems. Tačiau visi tapsime genijais, pagal dabar-

tinius kriterijus, nereikės nieko mokytis nes visos žinios bus 

instaliuojamas į galvą, nebus psichologinių apribojimų, kurie 

trukdo dabartiniams mažų gebėjimų žmonėms susidoroti su už-

duotimis. Visa tai jau dabar yra, tačiau į visuomenę įvesti ruo-

šiamasi per tokias priedangos organizacijas kaip Elon Musko 

„Neuralink“. Integracija su duomenų bazėmis ir proto modu-

liais jau dabar naudojama valstybės tarnyboje. Tai išnaudojama 

pranašumo sukūrimui, tačiau toks socialinis / klasinis pranašu-

mas labai greitai pasidarys neaktualus. Konspirologai linkę gąs-

dinti integracija, tačiau galiu patikinti žmogus gyvu lavonu ne-

pavirsta, o taip atrodo tik todėl, kad tokios galimybės visuome-

nei kartais parodomos labai nekultūringais būdais, per prievartą 

ir smurtą. Parodžius kultūringai žmogus mąsto kaip aukštą in-

telektą turintis mokslininkas, gerai išmanantis savo sritį, ir ga-

lintis išmanymą demonstruoti ne kumščiu kaip kariuomenėję, 

bet protu, žiniomis ir išmintimi. Bet dabartinėse pjautynėse dėl 

įtakos ir valdžios, smurtas labai didelė problema. Tie, kas žino, 

į tariamą gėrį lipa vieni kitiems per galvas, naudodami purvinus 

metodus. Atsiskyrusi civilizacija ne pramogų pasaulis, kuriame 

gautume tik linksmintis. Kosmose išgyventi daug sunkiau negu 

žemėje, ir tiesą sakant tai – diskomforto, o ne komforto zona. 

Geriau žemės nėra niekur. 

 

– Ar moksle yra kelių į laisvę? Pavyzdžiui, ką manai apie 

naujausius kvantinės mechanikos atradimus? 
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Gali atrodyti, kad kvantinė mechanika nuėjusi toli ir sugebėjo 

užčiuopti kažką esminio. Tačiau matau jos esminį trūkumą 

tame, kad ji eina per išorės kelią ir yra Niutono mechanikos 

tąsa. Tikimybių įvedimas, kai procesai suvokiami plotais ir ne-

apibrėžtumais, nepakankamai revoliucinis. Kvantinė mecha-

nika eina per išorę ir visur mato energiją, tuo tarpu einant per 

vidų – visur turi būti matoma informacija, o ne energija. Tačiau 

tokio Niutono vidinėje kryptyje, deja, neturėjome, kuris būtų 

padėjęs pamatus kitai krypčiai, ir čia likome tik paviršutinės fi-

losofijos galimybėse. Todėl aš pradedu kitaip, aš grįžtu tuo ke-

liu kuriuo nuėjo Kvantinė mechanika ir pradedu nuo pradinio 

taško, bet paimdamas visą „žmogaus spektrą“ ir tą spektrą pro-

jektuodamas į gylį, pamatą. Taip gaunami trys atraminiai taš-

kai: rodoma substancija, rodanti substancija ir kurianti substan-

cija. Šitaip gaunamas trikampis, kurio apačioje esanti smailė 

yra kurianti tikrovė. Pradiniai taškai – kiti du kampai, kurie yra 

išorinio kelio energija ir vidinio kelio informacija. Eidami vienu 

iš kelių žemyn, mes leidžiame tą kampą į apačią ir jį norisi pa-

daryti aukštesnio kampo pagrindu. Tai gali būti substancija kaip 

energija ir substancija kaip informacija (sąmonė). Bėda ta, kad 

nuėję nepakankamai giliai, mes turime per daug to kelio pavir-

šutiniškų fenomenologinių savybių, kurios iškreipia funda-

mento vaizdą. Manau, kad Kvantinė mechanika nepakankamai 

pasiekusi, kad ją būtų galima statyti vidinės krypties pamatu, ir 

iš viso – pačio kuriančiojo taško teorija. O kalbant apie infor-

maciją ir vidinį kelią, čia viešame moksle iš viso nerodoma be-

veik jokios pažangos. Turime tik filosofijas, teologijas ir ezote-

rikas. Nors šios disciplinos sugeba pagauti kažkokius esminius 

tos krypties bruožus, jos per daug paviršutiniškos ir nepakan-

kami priartėjusios prie galutinės, pilnos tikrovės, kurią vadinu 

holoplastine, t. y., sulipdančia visą spektrą, viską. Kvantinė me-

chanika rodo tik atrodymus, kurie kyla dėl suvokimo ekrano 

sandaros, bet neturi pilnos tikrovės struktūros, todėl mums šie 

kvantiniai reiškiniai atrodo nepaprasti ir stebuklingi. Todėl aki-

vaizdu, kad KM turi pažengti dar toliau ir būtinai įtraukti pag-

rindinę rodančios substancijos savybę, kuri yra informacijos su-

vokimas. Šioje vietoje visa anapusinė tikrovė suvokiama kaip 
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ekrane sustruktūrinta informacija. Klaidingai ši struktūra pris-

kiriama pačiai tikrovei, tačiau kad tai klaida atrado dar I. Kan-

tas. Todėl kai substancija / materija bus pradėta mąstyti ne kaip 

niutoninių jėgų sistema, bet kaip informacinė sistema – tik tada 

bus proveržis teisinga kryptimi, tai ta detalė kurios trūksta 

mokslo dėlionėje. Suprasti „materiją“ kaip informacinę sis-

temą. Tai iš dalies KM jau pasiekta, tačiau neturima radikalios 

visaapimančios teorijos ir ši kryptis tik nereikšmingos inkrusta-

cijos į niutoninius šablonus, kurie akivaizdūs pagrindinėse KM 

lygtyse. Norint pamatyti tikrą anapusinį vaizdą, reikia perrašyti 

visas neginčijamomis laikomas kontinuumų aksiomas. Di-

džiausia kliūtis pažangai yra statiškas tapatybinis kontinuumas, 

kuris projektuojamas į visas atskleistas tikrovės struktūras. Tai 

yra kelias, kuriuo einant galima pamatyti kas esame perėjus per 

visus filtrus ir blokus, kuriais mes atskirti nuo pagrindo, tikrovę 

kuriančio taško. Jį mes galime pamatyti iš išorės ir galime pa-

matyti iš vidaus. Visko teorijoje šie keliai susijungia. Žinojimas 

yra maksimalus atitikimas ir susitapatinimas su tuo, kas yra a-

napus mūsų. Skendint nežinojime manau išsilaisvinti labai 

sunku, išsilaisvinti galima per žinojimą, supratimą. 

 

 

Proto kontrolės liudijimas 

– Sakykite, Dariau, kaip galėtumėte žmogui kuris niekada 

nėra girdėjęs sąvokų „Targeted Individuals“ ar „Gang Stal-

king“ paprastai paaiškinti kas tai yra? 

 

„Targeted individual“ pavadinimas į lietuvių kalbą gali būti 

verčiamas įvairiai. Vieno pasirinkimo nėra, nes šis reiškinys o-

ficialioje žiniasklaidoje ne taip plačiai diskutuojamas. Jeigu pa-

sirodo vienas kitas straipsnis, tai dažniausiai žurnalistų ver-

čiama „žmogus taikinys“. Aš savo žodyne naudoju pavadinimą 

„psichotronikos paveiktas žmogus“ arba „persekiojimo auka“. 

Šis pavadinimas apibūdina žmogų, kuris mano, kad yra perse-

kiojamas slaptųjų tarnybų metodais, naudojant slaptas techno-
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logijas. Paprastai tokios operacijos susijusios su karine arba kri-

minaline žvalgyba, kuri turi įvairių techninių, psichologinių ir 

organizacinių priemonių rinkti įrodymus apie nusikalstamas 

veikas. Tačiau persekiojimo aukos įsitikinusios, kad jie nedaro 

savo gyvenime nieko neteisėto ir mano, kad tokie metodai prieš 

juos naudojami nepagrįstai. Todėl dažnai kreipiasi į teisėsaugą 

arba žmogaus teisių organizacijas ieškoti pagalbos. 

 

Be to, šie metodai labai dažnai peržengia teisės ribas net tuo 

atveju, jeigu taikomi prieš nusikaltėlius. Įstatymai draudžia psi-

chologinį smurtą ir fizinius kankinimus, o psichotronikos pa-

veiktas žmogus, arba persekiojimo auka, kankinamas žiauriais 

bekontaktiniais kankinimais, naudojant traumos psichologiją. 

 

„Gang stalking“ lietuviškai būtų „gaujinis pjudymas“, kuris yra 

vienas slaptųjų tarnybų metodų, kai išsirinktam taikiniui daro-

mas psichologinis ir socialinis spaudimas, naudojant išorinį te-

rorizavimą viešose ir privačiose vietose. Viešose vietose gali 

būti naudojamas vadinamasis gatvės teatras, kurio metu grupė 

žmonių kuria dirbtines situacijas ir iššaukiančiu ar pasityčiojan-

čiu elgesiu provokuoja žmogaus neadekvačią reakciją. 

 

Tai gali būti žeminančios ar įžeidžiančios replikos, nešvankūs, 

grasinantys gestai ir pan. Pavyzdžiui, jeigu pastoviai matai, kad 

praeinantis pro tave žmogus demonstratyviai nusispjauna – tai 

gali būti vienas gaujinio pjudymo požymių. Kitos galimybės: 

labai dažnai mato, kai praeinantis žmogus priešais tave išsitrau-

kia mobilų telefoną ir paspaudęs mygtuką įsideda į kišenę arba 

policijos patruliai patruliuojantys gatvėje pastoviai atsiduria 

tavo akiratyje ir pamatę tave išsitraukia bloknotą ir kažką užsi-

rašo. Kad tai persekiojimas matosi iš to, jog tai ne pavieniai e-

pizodai, bet kartojasi reguliariai, ilgą laiką. 

 

Tačiau viešomis erdvėmis toks persekiojimas neapsiriboja. Ga-

limi įsilaužimai į butą arba namą, kurių metu niekas nedingsta. 

Gali sugadinti kokį nors turtą – apipilti sieną dažais, sudaužyti 

mašiną, pradurti padangas, sugadinti stabdžius ir pan. Jeigu 



165 

žmogus vairuotojas, „kaskadininkai“ gali kelyje kurti avarines 

situacijas ir savo „teatrą“ perkelti čia. 

 

– Teigiate, kad Lietuvoje ne savo noru priklausote „Targe-

ted Individuals“ žmonių grupei? 

 

Taip. Man šiuo požiūriu gyvenime tikrai nenusisekė – dėl man 

tiksliai nežinomų priežasčių esu persekiojimo auka, susidūręs 

su daugeliu klasikinių simptomų, kuriuos vardija gaujinio pju-

dymo taikiniai ir psichotroninio terorizavimo objektai. Yra įvai-

rios tokių žmonių kategorijos, nes šis reiškinys pasaulyje labai 

plačiai paplitęs. 

 

Tokie žmonės gali būti nepastebimai veikiami, neigiamai vei-

kiami ir teigiamai veikiami. Nepastebi tie, kurių nekontroliuoja 

atvirais metodais. Tokių gali būti didžioji dalis visuomenės. 

Neigiamai veikiami patiria daug aprašytų negatyvių simptomų. 

Gali girdėti balsus (telepatinius perdavimus), įdėtines mintis, 

vaizdus, patirti dirbtines emocijas, pavyzdžiui be jokios prie-

žasties verkti, ypač dažnas poveikis žmogaus valiai ir laisvam 

apsisprendimui. Taip pat dažnai patiriami somatiniai simpto-

mai, susiję su fizine sveikata. 

 

Jeigu panaudojamas spindulinis ginklas, gali pradėti mušti 

didelis karštis, jaustis stiprios kūno vibracijos, dilgčiojimas, 

deginimas ir panašiai. Dažnai svaigsta galva, ima pykinimas, 

padažnėja pulsas ir ištinka kitos fiziologinės reakcijos. 

 

Tačiau dažnai žmonės patiria ne negatyvius, bet pozityvius 

simptomus, kurie turi ezoterinį arba religinį formatą. Žmogui 

gali atrodyti, kad jis kontaktuoja su dvasinėmis būtybėmis, a-

teiviais, kartais parodomas tamsusis pasaulis. Toks žmogus 

dažniausiai jungiasi ne prie psichotronikos taikinių, bet prie re-

liginių arba ezoterinių bendruomenių, kuriose dalijasi savo „po-

zityviomis“ patirtimis, nori pranešti pasauliui kokią nors svar-

bią žinią. Tampa mediumais, kontaktuotojais, kanalais, emisa-

rais ir pan. Tačiau psichotronikos taikiniai, nors dažnai prijau-



166 

čia ezoterinėms bendruomenėms, į tai žiūri atsargiai, laikyda-

miesi versijos, kad tai tos pačios technologijos, kurios naudoja-

mos prieš juos, bet kitokio formato psichologinės operacijos. 

 

Dar viena grupė pozityvaus poveikio, kai psichotroninė tech-

nika padeda dirbti tam tikrus darbus. Telepatija naudojama ne 

terorizavimui, bet kaip ryšio priemonė. 

 

Aš ilgą laiką nežinojau, kad esu integruotas į sistemą, nors tam 

tikri požymiai buvo ir prieš atvirą apsireiškimą. Daugiausia pa-

tiriu negatyvų poveikį ir esu klasikinis psichotronikos taikinys, 

bet yra šiek tiek pozityvių elementų, susijusių su ezoterika, ta-

čiau akivaizdu, kad tai tik prieš mane naudojamas psyopas. 

 

Kadangi gyvenu Lietuvoje, esu Lietuvos „Targeted Individual“. 

 

– Kiek tai laiko jau trunka? 

 

Atviras poveikis trunka jau 14 metų. Visa tai prasidėjo 2003 

metų vasarą, studijuojant universitete, Kaune. Pati pradžia buvo 

nelabai intensyvus gaujinis pjudymas, kuris galėjo prasidėti to-

dėl, kad buvau apšmeižtas ir prieš mane prasidėjo tyrimas. Ta-

čiau išorinis poveikis po truputį virto į agresyvų vidinį teroriza-

vimą, kuris pačioje pradžioje turėjo ne „balsų“, bet įdėtinių 

minčių formą. Su ta grupe, kuri visus šiuos metus sėdi mano 

galvoje, šią funkciją vadiname „minčių generatoriumi“. Daug 

vėlesnė įdėtinių minčių forma – tai ne tiek terorizavimas, kiek 

funkcija naudojama intelektui padidinti ir vadinama „minčių in-

tegratoriumi“. 

 

Bet tai tik vidinis pasaulis, kurio niekas nemato, tačiau yra kita 

funkcija, su kuria valdo išorinį kalbėjimą. Ji vadinama privers-

tine šneka (forced speech), sukuriama užvaldant žmogaus šne-

kos centrus smegenyse. Priverstinė šneka man buvo naudojama 

tik viena kartą, sukelti tam tikram įspūdžiui. Šitaip kalbėti gali 

kompiuteris arba operatorius, gali būti imituojamas demonas, 

jeigu vaidinamas apsėdimo spektaklis, įsijungia balso stygų 
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valdymo galimybės, keičiamas balso tembras, pradedama kal-

bėti svetimomis, nežinomomis kalbomis ir panašiai. 

 

Jeigu valdoma pozityviai, tai ne tiek priverstinė šneka, kiek 

kognityvinių gebėjimų sustiprinimo priemonė, kurias naudoja 

agentai. Aš šią funkciją pavadinau „šnekoriumi“. Tai automa-

tinė, kompiuteriu programuojama funkcija, kurią gali turėti o-

ratoriai, aktoriai, agentai, pasižymintis labai greita ir sklandžia 

šneka arba ilgomis sudėtingomis sakinių konstrukcijomis. Išo-

rinėje šnekoje tai man nebuvo parodyta, tačiau vieną kartą buvo 

įjungta vidiniame šnekėjime. 

 

Pirmą kartą supratau, kad girdžiu balsus 2005 metais, studijuo-

damas magistrantūroje (iš kurios po vieno semestro išėjau), iki 

to tie balsai buvo susilieję su aplinkos fonu ir atrodė, kad gir-

džiu toli esančių žmonių kalbėjimą, keista buvo tik tai, kad jie 

kalbėdavo apie mane, taip man atrodė. Apie 2007 kalbėtis pra-

dėjome tiesiogiai, taip kaip kalbasi susirinkusių žmonių kom-

panija. Deja ilgą laiką ši kompanija buvo nedraugiška ir bend-

ravimas prilygo terorizavimui. 

 

– Sutikite, balsai galvoje juk gali reikšti ir psichinę ligą. Ar 

jums nebuvo kilę tokių minčių? Kodėl manote, kad tai nėra 

tas pats? 

 

Balsai galvoje gali reikšti daug ką. Pavyzdžiui, kai žmogus 

klausydamasis muzikos mato spalvas arba skaičius suvokia 

kaip geometrinių formų rinkinius, tai vadinama sinestezija, ku-

rią galima laikyti sutrikimu, o galima nelaikyti. Jeigu nekenkia 

arba net padeda, tokie žmonės vadinami ne ligoniais bet savan-

tais. Sinestezijos galimos ne tik dėl žmonių natūralios smegenų 

sandaros, bet ir pavartojus haliucinogenų arba paveikus techno-

logijomis. 

 

Kitas dalykas būtina siekiant, išaiškinti reiškinį, įtraukti visas 

aplinkybes, nes to nepadarius, iškreipiamas vaizdas. 
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Imkime tokį įsivaizduojamą atvejį: kas nors suvalgo maisto, į 

kurį įdėta LSD, kuris sukelia haliucinacijas ir jis nesuprasdamas 

kas darosi, pradeda elgtis neadekvačiai. Tada interpretuojama: 

jis elgiasi keistai, todėl kad sutriko psichinė veikla, kilo haliu-

cinacinė psichozė. Bet ar tai visa situacija? Tiesa, sutriko 

psichika, matomi vaizdai, kurių nėra – tačiau klausimas kodėl 

sutriko? Mano aprašomu atveju todėl, kad į maistą buvo įmai-

šyta LSD (taip darydavo „MKUltra projekto“ metu). Psichozė 

per dieną praeina, žmogus pradeda aiškintis kas atsitiko, jo ver-

sija, kad čia kažkokia liga gali ir netenkinti. 

 

Tokiu atveju galima ištirti maistą, surasti LSD pėdsakus ir įro-

dyti, kad nėra jokios ligos, bet yra padarytas nusikaltimas. Psi-

chotronikos taikiniai kaip tik tai ir siekia padaryti, įrodyti, kad į 

psichiką „kažko įmaišyta“, nes paprasta versija jų netenkina. O 

jeigu tai iš tikro nusikaltimas, keliant neteisingas versijas nusi-

kaltėliams leidžiama išsisukti nuo bausmės. 

 

Tačiau labai daug kas vis dėl to įstumiami į psichiatrijos kont-

rolę, tada vieni nuodai gydomi leidžiant papildomus slopinan-

čius nuodus. Situacija, jeigu žmogus tikras psichotronikos tai-

kinys – absurdiška. Nusikaltėliai vaikšto laisvėje ir džiaugiasi 

gyvenimu. 

 

– Bet jeigu tai yra, kaip Jūs sakote, slaptas eksperimentas 

pasauliniu mastu, kodėl jums leidžiama apie tai kalbėti? 

Juk tiems, kurie Jus stebi tai tikrai ne į naudą. 

 

Eksperimentai vykdomi tik tobulinimo tikslu – veikiančios 

technologijos jau sukurtos ir tam tikrų struktūrų naudojamos jų 

operacijose. Tai statutinės organizacijos, kurios užsiima žval-

gyba, nusikaltimų išaiškinimu, ideologine visuomenės kont-

role, psichologine ir socialine inžinerija, okultizmu, psichologi-

nėmis operacijomis, informaciniu karu, konkurentų, oponentų, 

alternatyvininkų ir disidentų sudorojimu. 
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Leidžiama kalbėti todėl, kad viešas diskursas griežtai kontro-

liuojamas ir tokia informacija į jį pozityvia forma retai prasi-

muša. Su savo propagandos sistema lengva diskredituoti, iš-

juokti, sudoroti kitomis priemonėmis. Karinės struktūros tikrai 

ezoterikų nebijo. Kol informacija neįrodyta, galima taikinius 

parinkti vietoj savęs kokius nori: dievus, velnius, ateivius, iliu-

minatus – tai puikios priedangos. Kadangi dauguma tiki mokslu 

– netiki ezoterika. 

 

Taip pat tai, kad leidžiama kalbėti – nereiškia, kad leidžiama 

viskas, aš esu labai stipriai ribojamas, ir informacijos viešini-

mui negaliu panaudoti visų savo gebėjimų. 

 

– Padarykime prielaidą, kad tai ką Jūs sakote yra tiesa. 

Tuomet kas Jūsų manymu už tai Lietuvoje atsakingas? 

 

Nors teigiama, kad persekiojimo aukos nežino, kas už viso to 

stovi, nes niekas nieko iki šiol nėra įrodęs, pateikęs kokių nors 

faktų, situacija ne tokia miglota. Čia galima panaudoti paprastą 

dedukciją. Slaptos technologijos priklauso ginklų kategorijai, 

todėl reikia žiūrėti į įstatymus, kurie reguliuoja ginklų naudo-

jimą. Kas juos gali turėti? Pirmiausiai karinės ir sukarintos or-

ganizacijos. 

 

Šios technologijos yra griežtai saugomos valstybinių paslapčių 

įstatymo ir žmonės, kurie su jais susiduria įstatymo įpareigoti 

saugoti paslaptį visą gyvenimą. Pažeidus įstatymą gresia bau-

džiamoji atsakomybė. Todėl net statutinėse organizacijose juos 

turi tik spec. daliniai, kurie užsiima žvalgyba svetimose valsty-

bėse, kriminaline žvalgyba valstybės viduje, gaudant nusikaltė-

lius. Aš toms grupėms pavadinti sugalvojau pavadinimą „MK 

brigados“. Jos gali būti prie VSD arba kitų operatyvine veikla 

užsiimančių institucijų. Nenoriu tikėti, kad yra kokia nors slapta 

institucija, kuri būtų neprijungta prie kokios nors jau esančios 

viešos žinybos. 
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Lietuvoje privačių galingų slaptų organizacijų nėra, tačiau jos 

egzistuoja pasaulyje. Todėl yra tikimybė, kad ši sistema tai-

koma nebūtinai Lietuvos struktūrų. Arba tai gali būti bendri 

projektai, kuriuose dalyvauja vietiniai atstovai ir nevietiniai. 

Taip yra todėl, kad į sistemą įeina palydovinės sekimo priemo-

nės, o Lietuva savų neturi, todėl už naudojimąsi turi mokėti di-

delius pinigus. 

 

– Koks tikslas valstybės institucijoms persekioti tokiu būdu 

žmones? Ar buvo tokių atvejų istorijoje, kai nieko nenutuo-

kiantys žmonės ne savo noru tapo vyriausybės „eksperi-

mentiniais triušiais“? 

 

Tikslai priklauso nuo tų organizacijų, kurios naudoja tokias 

priemones. Žvalgyba renka informaciją, gaudo nusikaltėlius. 

Kadangi dauguma persekiojimo aukų nėra nusikaltėliai, tai tiks-

lai turi būti kitokie: susidorojimas, intelektinės nuosavybės va-

gystė, technikos kalibravimas, apmokymai, moksliniai eksperi-

mentai, jeigu jas naudoja slaptos privačios organizacijos, kurios 

susijusios su okultizmu, tai gali būti ritualinis panaudojimas. 

 

Plačiąja prasme, šios priemonės yra psichologinės ir socialinės 

inžinerijos įrankiai. 

 

Istorijoje žinoma nemažai atvejų, kai žmonės buvo paversti 

„eksperimentiniais triušiais“. Su proto kontrole garsiausiai nus-

kambėjęs „MKUltra projektas“ JAV, kuris buvo vykdomas nuo 

1953 iki 1972 metų. Šita operacija turėjo 149 smulkesnius pro-

jektus, kuriuose buvo tiriamos įvairios proto kontrolės priemo-

nės, nuo cheminių iki traumos psichologijos. Pavyzdžiui, buvo 

siekiama panaudojant traumos psichologiją suskaldyti žmogaus 

asmenybę ir išmokti su tam tikrais trigeriais jas junginėti. Tai 

buvo reikalinga tam, kad slaptas misijas žmogus vykdytu su 

paslėpta asmenybe, kurią įprastiniame gyvenime būtų galima 

išjungti, užblokuojant visus atsiminimus. 
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Juose dalyvavo įvairūs universitetai, tyrimų organizacijos, iš 

viso 80 institucijų ir 185 privačios įstaigos. Nuo kitų slaptų pro-

jektų šis skiriasi tuo, kad paliko nemažai dokumentų, kurių ar-

chyvą sudaro apie 20 000 failų. Kilus skandalui ir pradėjus ty-

rimą, projektas oficialiai buvo uždarytas, bet yra gandų, kad pa-

našūs projektai yra tęsiami iki šių dienų. 

 

Smulkesnių atvejų JAV žinoma nemažai: 

1950 m. Pensilvanijos universitetas tyrimų tikslais moterų ka-

lėjime užkrėtė virusiniu hepatitu 200 kalinių. 

 

1950-1961 m. Pensilvanijos universitetas kartu su kariuomene 

kalėjimuose vykdė psichofarmakologinius eksperimentus. 

 

1950- 1972 m. protiškai neįgalūs vaikai Vilbruko mokykloje, 

New Yorke buvo tyčia užkrečiami hepatitu siekiant rasti vak-

ciną. 

 

Taip pat žinoma, kad buvo švitinami žmonės, siekiant tirti ra-

diacijos poveikį organizmui. 

 

Tokių atvejų turi būti daug dagiau. Dar daugiau neiškilusių į 

viešumą. Išvardintus žinau iš J. Hall knygos „Guinea pigs: 

Technologies of control“. 

 

– Ar žinote apie kitus tokius žmones Lietuvoje, kurie yra 

persekiojami? 

 

Tinklaraštininko veikla internete užsiimu nuo 2007 metų. Va-

dinasi jau daugiau negu dešimt metų. Per tą laiką kreipėsi apie 

keliolika žmonių, kurie tikino, kad patiria tuos dalykus, kuriuos 

viešinu. Dalis jų galėjo būti agentai ar provokatoriai. Tačiau visi 

buvo pasinėrę į savo tiesiogines asmenines problemas, ieškojo 

greitos pagalbos, kurios aš suteikti negaliu, tai kontaktai ilgai 

netrukdavo. Vienu metu buvo galvojama kurti žmogaus teisių 

gynimu ir edukacija užsiimančią asociaciją, bet tam neatsirado 

tinkamų žmonių. Dėl asmeninių priežasčių aš tokiu iniciato-

riumi tapti negaliu, suinteresuotų nėra tiek daug. O paveikti 
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žmonės dažnai išstumiami į psichiatriją arba socialinį užribį. 

Kiti nenori viešintis. 

 

J. Hall teigia, kad JAV yra apie 300 000 psichotronikos taikinių. 

Gali atrodyti ne tiek daug, žinant kad šalyje gyvena 325 milijo-

nai. Jeigu tikėsime jo informacija, tai pagal tą pačią logiką Lie-

tuvoje, 2,8 milijonų gyventojų turinčioje šalyje, turėtų būti apie 

2500 psichotroninio persekiojimo aukų. Tas skaičius iš tikro yra 

daug didesnis, nes čia tik tie, kas persekiojami negatyviu atviru 

persekiojimu. Daug yra žmonių, kurie kontroliuojami slapta 

arba tokių, kuriems poveikis pozityvus, nes gauna pagalbą rei-

kalingą darbe. Tokie žmonės nėra psichotronikos aukos, nors 

jie panašiu būdu irgi integruoti į sistemą. 

 

Iš tų 2500 didžioji dalis tyli, nes yra „pakabinti“ su kompro-

matu, bijo viešintis, kitiems įteigta, kad tai psichikos sutrikimas 

ir jie kontroliuojami psichiatrinėje sistemoje. Nemaža dalis dėl 

persekiojimo Lietuvoje gali būti emigravę. Žodžiu veikla užsi-

imu vienas, nėra susiformavusi jokia aktyvizmu užsiimanti 

grupė. Artimiausia registruota organizacija yra Lenkijoje. Ten 

žmonės susiorganizavę geriau. 

 

– „Gang Stalking“ nariai tvirtina, kad balsai, kurie atsi-

randa jų galvose yra siunčiami implantuotais čipais. Ar tik-

rai egzistuoja tokios technologijos? 

 

Dažniausiai psichotronikos taikiniai tikina, kad prieš juos nau-

dojama V2K technologija. V2K yra „voice to skull“ santrumpa, 

kuri į lietuvių kalbą verčiama kaip „balsas galvoje“. Yra pasi-

rodę gandų, kad amerikiečiai sukūrė „dievo balso“ technologiją 

ir su ja gali savo priešams į galvą siųsti balsus, imituojančius 

Dievą, dvasines būtybes, velnius ir pan. Netgi tvirtinama, kad ji 

buvo panaudota Irako kare operacijoje „Audra dykumoje“. I-

rako kareiviams Alacho balsu buvo liepta sudėti ginklus ir pa-

siduoti, ir šis triukas sėkmingai pavyko – apie 150 Amerikos 

jūrų pėstininkų nuginklavo ir į nelaisvę paėmė 15 000 Irako ka-

rių. 
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Tokios technologijos turi du variantus: viename naudojamos 

mikrobangos, o kitame ultragarsas. Mikrobangos sukelia vadi-

namąjį Frėjaus efektą, kurio metu elektromagnetinės bangos su-

kelia akustinius reiškinius. Ultragarsas, kuris yra virš žmogaus 

suvokimo spektro, taip pat gali perduoti audio informaciją dėl 

to, kad oras bangas iškraipo ir perstumia į girdimą ruožą arba 

sukryžiavus du ultragarso spindulius, galima susikirtimo vie-

toje uždėti akustinio dažnio moduliavimą. Visos šios technolo-

gijos yra užpatentuotos, kas nori patentus gali rasti internete. 

 

Neatmetama ir čipo (-ų) versija, tačiau akivaizdu, kad tai nėra 

atvirai aptinkamos technologijos smegenyse. Todėl yra prikurta 

visokių gandų ir legendų, kurios gali įgauti net fantastines arba 

absurdiškas versijas. 

 

Apibendrindamas galiu tik tiek pasakyti, yra tik užuominos į 

technologijas, kuriomis indukuojami balsai, kaip tai tiksliai pa-

daroma viešai kalbantys nežino. 

 

– Jeigu jūsų kūne yra čipas – jį ten kažkaip turėjo patal-

pinti. Ar žinote kada tai ir kur atsitiko? 

 

Čipas dažniausiai būna tik bendras terminas, į kurį sukoncent-

ruojamas visas poveikių spektras. Kaip tai veikia iš tikro, viešai 

kalbantys taikiniai – nežino. Tai nenuostabu – šios technologi-

jos valstybinė paslaptis, kurios išdavimas užtraukia baudžia-

mąją atsakomybę. Integruotam žmogui, jeigu iš viso tai kada 

nors atskleidžiama, tai tik tuo atveju, jeigu jis verbuojamas į 

sistemą. Tai dažniausiai neįvyksta, nes tai neįeina į operacijų 

prieš psichotronikos taikinius planą. Tokie žmonės yra tik ob-

jektai. Nors gali meluoti, kad užverbuos, jeigu vykdysi įsaky-

mus. 

 

Visuomenėje šis žodis asocijuojasi su kokiu nors į galvą įdėtu 

stambių gabaritų objektu. Tačiau tokie būdavo naudojami 7 -

tame dešimtmetyje, pavyzdžiui, J. Delgado „stimosiveris“ (sti-

muliatorius-imtuvas), kuris buvo implantuojamas į smegenis e-

lektrodas, virš kaukolės turintis ryšio anteną ir buvo valdomas 
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radijo ryšiu. Šiais laikais naudojamos „išmaniosios dulkės“, ku-

rios yra mažesnio už milimetrą dydžio arba dar mažesni na-

noimplantai, valdomi magnetiniu lauku. 

 

Nanoimplantai suleidžiami į kraują švirkštu ir surenkami pridė-

jus magnetinį lauką norimoje kūno vietoje. Žmogus paprastai 

būna užmigdytas, pavyzdžiui, operacijos metu gavus narkozės 

arba su migdomaisiais ligoninėje. Gali užmigdyti ir nuosavame 

bute su miego dujomis ir miegantiems įdėti savo techniką, jeigu 

yra būdų patekti į miegančių žmonių patalpą. Todėl privaloma 

turėti iš vidaus rakinamas duris. Tai labai lengva padaryti kalė-

jime arba psichiatrinėje ligoninėje, nes tuos žmonės dažnai 

renka savo operacijoms. 

 

Tiksliai kada ir kur tai atsitiko, jeigu technika yra būtent tokia 

– aš nežinau. 

 

– Bet juk čipą turėtų rodyti ir pvz. rentgeno nuotraukos. Ar 

darėte jas? 

 

Rentgeno nuotraukos gali parodyti kaulo pažeidimus ir didelius 

metalinius objektus smegenyse. O „čipai“ nėra dideli ir gali būti 

net ne metaliniai. Kadangi nanoimplantus galima suleisti į 

kraują, tai nebūna ir kaulo pažeidimo žymių. Tačiau senesniais 

laikais yra buvę nemažai atvejų, kai čipus surasdavo. Vienas 

toks atvejis yra švedo R. Naeslund istorija, kuris tapo psichot-

ronikos auka kalėjime jam implantavus čipą. Išėjęs iš kalėjimo 

jis išvažiavo į Graikiją, kur jam buvo padaryta smegenų opera-

cija ir išimtas implantas. Tai įvyko apie 1975 metus. 

 

Tačiau rentgeno nuotrauką aš dariau, nors nesu patenkintas jos 

kokybe. Aš ją dariau ne tam, kad surasčiau čipą, bet kad patik-

rinčiau vietą kaukolės kaule, kur pirštais apčiuopiu pažeidimą. 

Man buvo įdomu pažiūrėti ką parodys rentgenas. Toje vietoje 

matosi trikampio formos patamsėjimas, tačiau kadangi kitose 

vietose taip pat yra patamsėjimų, žmonės, kurie netikrinę kaulo 

neįžiūri jokios anomalijos. Pirma nuotrauka daryta nelabai tin-

kamu kampu, todėl sunku įvertinti kas tai yra. 
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Tačiau noriu pabrėžti – tai ne čipas, bet kaulo pažeidimo vieta, 

kurio neturėtų būti, nes man žinomų smegenų operacijų niekada 

nebuvo daryta. Savo dėmesio netelkiu vien į „čipo“ versiją ir 

nuotraukų darymą. Be jos dar yra spindulinio ginklo versija, ku-

riai čipai nebūtini. Tačiau čipą žmogus nešioja pats, o spinduli-

nio ginklo antenas paskui žmogų tampyti per daug nepatogu, 

tad vienintelė versija lieka, kad jis iškeltas į orbitą. Tokiu atveju 

galima sekti žmogui bet kur planetoje kaip su GPS signalu. 

 

– Kas Jūsų manymu rizikuoja pakliūti į „Targeted Indivi-

duals“ gretas? 

 

Dažnai atsiduria pažeidžiamų socialinių sluoksnių žmonės, 

psichiniai ligoniai, nusikaltėliai, taip pat alternatyvininkai, disi-

dentai, vienu ar kitu būdu susipykę su sistema. Nemaža dalis 

yra ir atsitiktinių žmonių, kurie paprasčiausia išsirenkami, nes 

neturi jokio užnugario ir būna patogūs operacijų objektai. Žmo-

gus renkamasis pagal organizaciją, vykdančia operaciją, opera-

cijos tikslus. Jeigu naudoja elitinės su religija susijusios grupės, 

įvairiais tikslais renkasi religingus žmonės arba religiškai 

komplikuotus. 

 

– Pasaulyje egzistuoja šimtai grupių, kurios vienija „Targe-

ted Individuals“ narius iš įvairių šalių. Kokie šių grupių sie-

kiai? 

 

Pagrindinis siekis yra įstatymu uždrausti neteisėtą psichotroni-

nių priemonių naudojimą. Tačiau prieš tai tokios galimybės ir 

slaptos operacijos turi būti iškeltos į viešumą. Reikalinga poli-

tikų spaudimui visuomenės parama, todėl užsiimama švietė-

jiška veikla, skleidžiant visuomenėje informaciją. Galų gale, 

buriasi paramos grupės, kurių tikslas psichologiškai padėti per-

sekiojimo aukoms, dalinantis savo istorijomis ir patarimais. 

 

Oficialiai tokios grupės veikia kaip registruotos pagal įstatymą 

visuomenės organizacijos, kurios užsiima žmogaus teisių gy-

nimu, lobizmu, ieško kontaktų su žiniasklaida ir pan. Yra daug 

nukentėjusių žmonių, kurie tokia veikla užsiima individuliai 
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kaip internetiniai tinklaraštininkai. Spektras labai platus, nuo e-

zoterikų iki sąmokslo teoretikų. 

 

– Dėkojame už pokalbį. 

 

Interviu 2017 m. duotas portalui www.anomalija.lt. 

 

 

Giluminė valstybė (1) 

Gyvename pasaulyje, kurį suprasti ne taip paprasta, nes tai, kas 

pateikiama fasadinėje jo dalyje ne visada atitinka tikrovę. No-

rint pažvelgti giliau, reikia sugriauti šias ekranines iliuzijas, ku-

rios yra pagrindinė kliūtis pamatyti tiesą. Šis uždavinys labai 

sunkus, nes tikras pasaulio vaizdas griežtai saugomas ir žmo-

nėms trukdoma jį pamatyti, o jeigu kam nors pavyksta – sulau-

kia agresyvaus puolimo, kad su savimi nusivestų kuo mažiau 

žmonių. Tvyrantis melas daro daug žalos, nes neinformuoti 

žmonės menkai gaudosi planetos įvykiuose, klaidžioja pusę 

arba visą savo gyvenimą ir jais labai lengva manipuliuoti, nuk-

reipiant mąstymą ir emocijas norima kryptimi. Žmogui atrodo, 

kad viskas taip ir turi būti, nes nėra jokių alternatyvų. 

 

Šiuo skyreliu noriu pakloti pamatą geresniam savo gyvenimo 

supratimui, kad matytųsi visi realūs keliai ir klystkeliai, kad 

žmogus suprastų, kaip juo pasinaudoja didelės organizacijos ir 

sistemos. Žmogus viliojamas gražiais pažadais, mato ekranuose 

reklamas, kuriose vaizduojamas ten, anapus esantis rojaus pa-

saulis, į kurį norint patekti reikia daug dirbti, atsidavus tarnauti 

sistemai. Tačiau į tą pažadėtąją žemę patenka vienetai, visi kiti 

žiurkių lenktynių dalyviai išsunkiami ir lieka už borto. Žmogus 

turi dvi galimybes: visą gyvenimą bėgti paskui saldainį arba 

kurti savo pasaulį savarankiškai, nelaukiant niekieno dovanų ir 

nesiekiant patekti į jokius svetimus pasaulius. Žaisdamas pagal 

svetimas taisykles visada pralaimi. 
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Šiam tikslui naudoju paprastą modelį, kuris panašus į gėlės 

žiedą – centre yra žmogus, individas, kuris iš kraštų gaubiamas 

organizacijų žiedlapių ratu. Centre galima statyti vieną žmogų, 

jeigu mąstoma iš individualios perspektyvos arba visą visuo-

menę, jeigu sistema modeliuojama bendrai. Pagrindinė tiesa ta, 

kad centre esantis pasaulis iš juosiančių žiedlapių pasaulio labai 

atidžiai stebimas, nes šioje vietoje yra sukauptas pagrindinis re-

sursas, iš kurio gyvena visos organizacijos. Kiekvienas organi-

zacijų segmentas turi savo planą, kaip pasinaudoti centre sto-

vinčiu individu, net turi paruošęs jam visą gyvenimo planą ir 

žiūri, kad nė vienas žmogus nuo jo nenukryptų, nes tada orga-

nizacija patiria nuostolių. 

 

Žiedlapiai yra išsidėstę sluoksniais pradedant nuo vidinio, ei-

nant per vidurinį, ir baigiant periferiniu. Vidinis yra vietinė val-

džia, kuri arčiausiai žmogaus ir užsiima jo tiesiogine kontrole. 

Vidurinis yra globalinė valdžia, kuri užsiima visos planetos val-

dymu. Ir periferinis išeina už šios planetos ribų ir susijęs su ne-

žemiškomis civilizacijomis. Visos žemesnės valdžios tarnauja 

aukščiausiai valdžiai, kuri yra, taip daug kas spėja, ne šios pla-

netos. Vaizduojama, kad tai neįrodyta, tačiau koks yra šio slė-

pimo mechanizmas paaiškinsiu toliau. 

 

Išskiriu 5 centrą juosiančius žiedlapius: 

 

a) bažnyčia, religijos, 

b) politinė sistema, 

c) vašėjų (tarnautojų) sistema, 

d) tyrinėtojų (mokslininkų) sistema, 

e) ir verslai. 

 

Šie 5 segmentai juosia centrinę dalį, kurioje yra jų stebimas ir 

kontroliuojamas individas, kurie planuoja savo kabinetuose 

kaip geriausiai tą individą išnaudoti savo labui. Kiekvienas seg-

mentas individo gyvenime prasideda per įvairias visuomenines 

organizacijas, kurios tarnauja stambiems dariniams, atlikdamos 

visuomenėje propagandinį, tiriamąjį darbą. Geresnį išsilavi-
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nimą ir daugiau iniciatyvos turintys žmonės jungiasi į tokias or-

ganizacijas ir vykdo visuomenėje savo veiklą. Aišku, realiai, 

dažniausiai jos būna stambių grupuočių agentai visuomenėję, iš 

kurių gauna finansavimą ir visas veiklai vystyti reikalingas 

priemones. Toliau eina vietinis sluoksnis, kuris individui yra ar-

timiausia valdžia, tokia kaip vietinė parapija, savivaldybė, vie-

tiniai mokslo centrai, institucijos ir verslo grupuotės. Tada eina 

visa valstybės struktūra, sąjungų sistema ir galiausiai planetą 

valdo atitrūkusi civilizacija, kuri kontroliuoja visus šiuos indi-

vidą valgančius blokus. Bet apie tai toliau. 

 

Visi žmonės suvaryti į centre esantį gardą, kiekvienas yra sus-

kaičiuotas ir tiksliai numatyta, kiek kiekvienas žmogus organi-

zacijai duos naudos, koks jo potencialas. Kad galėtum tai nus-

tatyti, kiekvieną žmogų reikia gerai ištyrinėti ir pirmiausiai tai 

padaroma mokykloje – individas kaip resursas būna įvertina-

mas ir šiuos vertinimus gauna visos organizacijos, kurios ren-

kasi sau tinkamus žmones karjerai. Išsirinkimo atveju, žmogus 

visą gyvenimą turi protekciją, visur laimi ir nugali, nes jo gyve-

nimo plane numatyta sėkminga karjera. Šitaip skaičiuoja baž-

nyčia, stambios įmonės, tarnautojai, mokslo organizacijos, net 

politinės partijos, kurios visada jaunimo tarpe ieško perspekty-

vių kandidatų. Visa ši informacija sukaupta valstybės duomenų 

bazėse ir bendru susitarimu prieinama visoms stambioms orga-

nizacijoms. Prie šio principo dar reikia pridėti, kad labai svar-

bus atrankos kriterijus būna aukšto rango giminių protekcijos, 

nes visi stambūs junginiai yra gimininių klanų „verslai“. Tai 

aiškiai matosi politikoje, kur postai partijose paveldimi, versle, 

kur turtas paveldimas, vašėjų klasėje, kur statusas pereina iš 

tėvų, vaikams ir anūkams. Todėl norint iš pačios apačios pada-

ryti sėkmingą aukšto rango karjerą, reikia turėti unikalių savy-

bių. 

 

Dabar pereikime prie man artimesnių temų, tokių kaip konspi-

rologija, ezoterika. Kaip šie judėjimai funkcionuoja nubraižy-

toje schemoje? Visos stambios organizacijos, kurios sudaro 

žiedo žiedlapius, centre esančiam individui yra nepasiekiamos, 
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uždaros zonos. Kuo giliau į periferiją, tuo pasaulis mažiau apib-

rėžtas. Tačiau jis būna labai svarbus, nes daro didelę įtaką kiek-

vieno žmogaus gyvenimui. Žmogus nori žinoti kas ten vyksta, 

kas planuojama, kokios vykdomos operacijos ir projektai. Vi-

suomenėje daug žmonių, kurie susiduria su šių organizacijų 

veikla, vienaip ar kitaip tapę projektų dalyviais. Jie pradeda 

savo turimą informaciją skleisti visuomenėje, ieško kontaktų 

organizacijų viduje, insaiderių, kurie perduoda svarbių duo-

menų. Šitaip gimsta pasakojimai, kuriuos tos organizacijos pak-

rikštijusios sąmokslo teorijų vardu. Kiekviena organizacija, ar 

tai būtų politinė partija, vašėjų grupuotė, bažnyčia, turi daug 

nešvarių paslapčių ir viduje būna daug nepatenkintų žemo 

rango tarnautojų, kurie pasiruošę tas paslaptis atskleisti. Taip 

jie aprūpina ezoterikus-konspirologus informacija, kuri vieši-

nama per ezoterikų organizacijas. Toks, pavyzdžiui, yra D. 

Icke, D. Wilcock, B. Fulford ir pan. Tačiau akivaizdu, kad tokią 

informaciją gauti labai sunku ir didelė tikimybė, kad organiza-

cijos paskleis dezinformaciją, todėl neretai ezoterikai patys ku-

ria informaciją ir darydami verslą ją platina, paprasčiausiai ku-

ria sensacijas, kurių žmonės trokšta ir už tas sukurtas sensacijas 

ima pinigus. Yra ir patikimų leaker‘ių, tokių kaip Ch. Manning, 

E. Snowden, J. Assange, kurie viešina ne istorijas, bet tikrus 

pavogtus dokumentus. 

 

Mums, gyvenantiems schemos centrinėje dalyje, pati toliausia 

paslaptis yra vadinamoji atitrūkusi civilizacija, kuri valdo mūsų 

gyvenimus ir kontaktuoja su nežemiškomis rūšimis, keičiasi su 

jomis fantastinėmis technologijomis. Ši atitrūkusi civilizacija 

sudaryta iš tokių pačių 5 segmentų, tik tie segmentai yra aukš-

čiausio lygmens, planetoje už save neturintys jokios aukštesnės 

valdžios. Visos žemesnės valdžios paklūsta šiai aukščiausiai 

valdžiai. Esant šioje vietoje galima matyti tokį pasaulį koks jis 

iš tikro yra, tačiau esant centre, ir žinant tik savo vietinį pasaulį, 

ši civilizacija sąmonėje egzistuoja tik legendų pavidalų – apie 

dievus, ateivius, demonus, angelus ir t.t. Ezoterikai kontaktuo-

tojai dažniausiai kontaktuoja su šia atitrūkusia civilizacija. Pap-

rastam žmogui apie šį pasaulį žinoti uždrausta, kad nebūtų tokio 
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stipraus pasipriešinimo ir kad žinojimas netrukdytų operaci-

joms. Tačiau daug kas pusiau kūrybiniu, ezoteriniu principu 

atskleidžiama. Taip iš dalies yra ir todėl, kad šiame pasaulyje 

taip pat yra religijos segmentas, nors ir yra išvystytos aukštos 

technologijos ir turimas gilus supratimas apie tikrovę. Tačiau 

tos religijos yra žmogaus religijos. 

 

Didelė dalis ezoterikų tvirtina, kad šiame pasaulyje išimtinai 

dominuoja satanizmas ir velnio garbinimas. Tačiau žmonės 

šiame pasaulyje yra laisvi ir priversti juos ką nors garbinti prie-

varta ar net turėti kokią nors vieną demonocentrinę sistemą – 

neįmanoma. Todėl jeigu vidurinėje žiedlapių dalyje, ar net 

aukščiausioje, dalis religijų yra satanistinės, kita dalis yra įvai-

rios kitokios sistemos, kurios tiesiogiai su blogiu nėra susiju-

sios. Čia vyrauja New Age stiliaus įvairovė, o satanizmas tėra 

išimtis. Bet dominuojantis segmentas yra vadinamosios žmo-

gaus religijos, kurios susijusios su sistemomis, skatinančiomis 

žmogaus augimą į aukštesnį lygmenį. Tai susiję tiek su asmeni-

niu augimu, tiek su žmogaus kaip rūšies augimu į aukštesnę e-

voliucijos pakopą. Tai labai svarbu visai žmonijai, bet apie tai 

papasakosiu kitame skyrelyje, kuriame bus pratęsimas į neže-

mišką istorijos dalį. Šiose žmogaus religijose siekiama ugdyti 

talentus ir genijus, kad jie atskleistų visą savo potencialą ir savo 

potencialą perduotų ateinančioms kartoms. Šios religijos turi 

sąsajų su Nietzsches antžmogio teorija. 

 

Aišku, tai duota tik žmonėms, gyvenantiems atitrūkusioje civi-

lizacijoje, kur buvo atrinkti ir selekcijos bei genų inžinerijos 

dėka išvesti „aukštesnieji“ žmonės. Centre ir vietinėse val-

džiose gyvena apriboti žmonės, kurių gabumai ir valia slopi-

nami ir kurie išnaudojami tik kaip žaliava. Šie žmonės nėra 

laisvi ir jų paskirtis tarnauti atitrūkusios civilizacijos giminėms. 

Šis pasaulis nuo žmonių akių griežtai saugomas ir yra ištisas 

apsauginis sluoksnis, kurį reikėtų praeiti, kad galėtum kontak-

tuoti su šiuo pasauliu. Tačiau kiekvienas žmogus atidžiai stebi-

mas ir tokiems kontaktams visada užkertamas kelias. Planetoje 

yra du porūšiai: aukštesnieji žmonės ir žemesnieji žmonės, ku-
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rių paskirtis tarnauti aukštesniesiems. Taip sutvarkytas šis pa-

saulis. Yra didelis klausimas kaip sukuriamas tarp porūšių skir-

tumas, ar jis nėra dirbtinis, technologinis. Tačiau faktas tas, kad 

palyginus su šiuo pasauliu, kuriame mes gyvename, aukštes-

nieji žmonės yra viršžmogiai. Prisimenant mano ezoterinę 

rangų lentelę, šis pasaulis yra pirmo rango, o centre esantis pa-

saulis – devinto. 

 

Yra jėgos, kurios siekia santvarkos (kuri daug kuo panaši į ver-

govinę) pakeitimo. Šis judėjimas vadinamas Atskleidimo judė-

jimu. Šie žmonės nori, kad į tikrą pasaulį, atitrūkusią civiliza-

ciją, būtų priimti visi, panaikinant dirbtinai sukurtus apriboji-

mus, leidžiant visiems žmonės vystytis natūraliu savo vysty-

musi. Tačiau stiprus ir pasipriešinimas, nes dalintis gėriu nelei-

džia per didelis egoizmas. Šiame kontekste tai, ką darau aš taip 

pat yra Atskleidimo propagavimas, kuris turėtų suteikti galimy-

bes tobulėti kiekvienam žmogui. 

 

 

Giluminė valstybė (2) 

Pirmoje dalyje apie giluminę valstybę paaiškinau kaip suorga-

nizuota žmonija į gelmę einant iki planetą valdančios atitrūku-

sios civilizacijos. Šios sistemos esmė pavaizduota kaip centre 

esantis gardas, kuriame surinkti resursu laikomi žmonės, ir ap-

link šį gardą išdėstytos įvairios organizacijos, kurios išnaudoja 

visuomenę savo naudai. Kiekvienas žmogus suskaičiuotas, į-

vertintas ir kiekvienam paruoštas gyvenimo planas visuose pen-

kiuose parodytuose segmentuose. Yra dalis žmonių, kurie in-

tegruojami į organizacijų struktūrą ir dirba tarnautojų darbą, kiti 

yra apačioje ir išnaudojami kaip pigi darbo jėga. Nė viena or-

ganizacija niekada nedirba žmonių labui, nes joms rūpi tik savo 

sistemos stiprinimas. Jeigu propagandiniuose ekranuose ir ro-

doma kitaip, tai yra apgavystė ir melas. 

 

Žadėjau šiame skyrelyje parodyti išplėstą vaizdą, kuris išeina 

už šios planetos ribų. Tai ir pabandysiu padaryti, tačiau iš karto 
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perspėju, kad jokios konkrečios insaiderinės informacijos netu-

riu ir tai tik mano protu sukurtas modelis. Šį modelį būtų galima 

apvilkti į gražią istoriją, būtų galima pavaizduoti kaip tikrus 

faktus, patirtus asmeniškai. Tačiau to nedarau, nors ezoterikos 

pasaulyje tai įprasta. Yra žmonių kurie galbūt iš tikro prieina 

prie informacijos, kuri siekia atitrūkusią civilizaciją ir šios tik-

rovės anapus planetinę dimensiją, tačiau yra daug tokių, kurie 

meluoja, konferencijose pasakodami sukurtą fantastinį romaną. 

Nesiekiu bet kokia kaina pritraukti dėmesio ir pasipelnyti, man 

daug svarbiau, kad žmonės pradėtų mąstyti. Imant tokį Atklei-

dimo Amerikoje judėjimo dalyvį kaip D. Wilcock, jo alterna-

tyvi saulės sistemos istorija daug kur atrodo kaip išgalvotas kū-

rinys, nors bando naudoti NASA darytas saulės sistemos pla-

netų ir mėnulių nuotraukas ir tvirtina, kad remiasi operacijose 

dalyvavusių insaiderių parodymais. Bet nėra įrodymų, kad jo 

insaideriai nekuria, nors tai ir nepaneigia to, ką jie tvirtina. 

 

Mąstydamas kaip galėtų veikti nežemiška civilizacija, į kurios 

sudėtį apribotu ir išnaudojamu režimu įeina ir žemė, pavadinau 

ją „Vietine imperija“. Šios imperijos centre yra išnaudojamų 

planetų gardas, kurį supa kosminės struktūros, užsiimančios jo 

priežiūra ir eksploatacija. Šitaip arčiausiai mūsų yra prižiūrė-

tojų ateivių rūšys, kurios tiesiogiai kontaktuoja su garde esančių 

planetų atitrūkusiomis civilizacijomis, administruojančiomis 

resursą. Aukščiau jų turėtų būti elitinės rūšys, kurios yra savo-

tiška „Vietinės imperijos“ aristokratija. Tačiau šios imperijos 

aukščiausias laiptelis būtų pagrindinė rasė, kurie yra imperijos 

valdovai. 

 

Kadangi su šia sistema tiesiogiai kontaktų neturėjau, ir žemės 

planetoje esu tik išnaudojamo vergo statuso, neturinčio jokių 

teisių į išskirtinę informaciją apie tai, kaip valdoma planeta a-

napus jos ribų, tai ateivių rūšių konkrečiai neminėsiu, nors kiti 

tai daro, ir yra prikurta ar išaiškinta daug variantų. Tai ir pilkieji, 

reptiloidai, mantidai, insektoidai, įvairūs humanoidai iš įvairių 

planetų – variantų yra begalė. Mano tikslas nėra toks, kurti gra-

žią istoriją ar vaikytis sensacijų, mano tikslas sukurti darbinį 

modelį ir ieškoti jam pagrindimo bei įrodymų. Taip pat aktualūs 
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klausimai, kaip tie ateiviai nusiteikę žmonių atžvilgiu? Ar jie 

blogio jėgos? Mums sukurtas gyvenimas tikrai nėra rojus, ta-

čiau akivaizdu, kad jis galėtų būti ir daug blogesnis, bet toks 

nėra. Vadinasi galime daryti išvadą apie tam tikrą kompromi-

sinį variantą. Valdžios sukurta sistema yra apsišvietusi vergovė, 

kurioje vergas yra sąlyginai humaniškai prižiūrimas, nekalbant 

apie išimtinius atvejus, kai nusprendžiama žmogų panaudoti 

kokiam nors projektui. Tokių, kuriems nepasiseka procentas 

nėra labai didelis, jų yra ne daugiau 5 proc. 

 

Pabandžiau pamodeliuoti „Vietinės imperijos“ parametrus, 

kaip ji galėtų atrodyti pažvelgus į ją iš kosminės perspektyvos. 

Tarkime kad į ją įeina 100 resursų planetų, kuriose egzistuoja 

žemo išsivystymo vienos planetos civilizacijos. Tai reiškia, kad 

šioms planetoms vietinėje galaktikoje reikia 100 žvaigždžių. 

Yra apie 10 prižiūrėtojų rūšių ir kiekviena rūšis valdo po 20 

planetų. Vadinasi turi būti apie 200 prižiūrėtojų žvaigždžių. 

Gali būti apie 5 elitines rūšis, kurių kiekviena turi 100 planetų. 

Kitaip sakant, jos valdo 500 žvaigždžių. Ir pabaigoje lieka pag-

rindinė rūšis, kuriai turėtų priklausyti apie 1000 planetų ir 1000 

žvaigždžių. Kalbėdamas apie planetas, turiu omenyje apgyven-

dintas, gyvybei tinkamas planetas, netinkamų gyvybei planetų 

ir jų žvaigždžių gali būti daug daugiau. Taip gauname kad „Vie-

tinei imperijai“ mano modelyje turėtų priklausyti 1800 gyvybei 

tinkančių planetų. Remiantis šiais parametrais, galime apskai-

čiuoti, koks bus imperijos skersmuo galaktikoje suspaudus 

žvaigždes į gana kompaktišką spiečių, su atstumais nuo 10 iki 

100 šviesmečių tarp jų. Ištraukiame iš 1800 kubinę šaknį ir gau-

name vienos kraštinės ilgį 12 žvaigždžių su 10-100 šviesmečių 

tarpais tarp jų. Gauname skersmenį nuo 120 iki 1200 šviesme-

čių. 

 

Akivaizdu, kad tokiai civilizacijai aktualiausias klausimas būtų 

kosminis transportas galintis skraidyti tokiais atstumais per 

trumpą laiką. Šviesos greičio neužtenka, kosminis laivas turi tu-

rėti galimybę jį viršyti kelis kartus. Viršijus šviesos greitį 10 

kartų, 1200 šviesmečių atstumas būtų įveiktas per 120 metų. 

Jeigu atstumas tarp žvaigždžių 10 šviesmečių, jį įveikti galima 
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per 1 metus, 100 šviesmečių – per 10 metų. Tai rodo, kad pag-

rindinė rasė turi būti gerai pažinusi tikrovės sandarą, turi turėti 

mus gerokai lenkiančias technologijas. Jeigu kriterijumi laiky-

sime holoplastinę tikrovės sandarą, kuri yra 100 proc. pažinimo, 

pagrindinė rasė turėtų žinias 30 procentų, elitinės rasės – 20 

procentų, prižiūrėtojų rasės – 10 procentų, o žaliavinės plane-

tos, tarp jų ir žemė – 5 procentus holoplastinės tiesos. 

 

Su tam tikru „Vietinės imperijos“ lygiu galimai kontaktuoja tik 

planetos elitas, vadinamas atitrūkusia civilizacija, kuri palaiko 

ryšius su prižiūrėtojų rūšimis, perduodančiomis instrukcijas. 

Visos sistemos galimai nežino net jie, nes ji prieinama tik eliti-

nėms rūšims. Šioje sistemoje yra tam tikra santvarka, kuri ne-

siekia žmonių išnaikinimo, tik siekia juos laikyti savo valdžioje 

apribotus ir išnaudoti, tačiau vėlgi išnaudojami ne visi: planetos 

elitas, atitrūkusios civilizacijos giminės, kurios valdo žmoniją – 

nėra išnaudojamos. Jiems galbūt net yra galimybė padaryti kar-

jerą su visa žmonija, bet tai – ilgalaikis projektas, kurio tikslas 

– išveisti pažangesnį žmogaus variantą. Todėl atitrūkusioje ci-

vilizacijoje labai svarbūs genetiniai eksperimentai, hibridiza-

cija, klonavimas ir pan. Visa žmonija tam yra genetinė žaliava. 

Šis „augimas“ per gentinius eksperimentus galimas kelių šimtų 

metų bėgyje. 

 

Dabar šio skyrelio svarbiausia informacija liečianti atitrūkusią 

civilizaciją. Apie tai, kaip jie apsirūpina tarnais, vergais, ban-

domaisiais triušiais, zombiais pramogoms ir pan. Tai planetoje 

vykdoma naudojant genetines žmonių fermas, kuriose iš žmo-

nijoje surinktos genetinės medžiagos, dirbtinio apvaisinimo 

būdu auginami žmonės-daržovės, kurie neturi tėvų, šeimos ir 

naudojami kaip žmogiška žaliava. Čia dalyvauja projektai su-

siję su spermos bankais, kiaušinėlių bankais, kurie iš žmonių 

surenka genetinę medžiagą, iš kurių atitrūkusioje civilizacijoje 

auginami vergai. Dėl šios priežasties sumažėja žmonių grobimo 

poreikis, o jeigu jie grobiami, tai žemesnio lygmens pasaulyje, 

nes atitrūkusi civilizacija vergus užsiaugina fermose. Kiekviena 

moteris turi apie 300 000 kiaušialąsčių, vadinasi yra tiek poten-
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cialių embrionų. Vyras akto metu išskiria apie 200 mln. sper-

matozoidų – užtenka visai kariuomenei. Tai reiškia, kad žmo-

nija turi labai daug perteklinės genetinės medžiagos, kurios 

kaina – trilijonai. Tampant spermos ar kiaušinėlių bankų lais-

vanorišku donoru, reikia labai gerai pagalvoti kuo gali būti pa-

versti jūsų vaikai, nešiojantys jūsų genetinę medžiagą. Ne visi 

variantai labai blogi, ypač kai donorais paverčiami talentingi 

arba genialūs žmonės, jie naudojami aukštesniojo žmogaus vei-

simo programose, ugdo savo gabumus ir talentus, dirba moks-

linį darbą ir pan. Dabar tarkime 1 žmogaus užauginimas kai-

nuotų 1 000 eur., tokiu atveju norint nusipirkti 1000 darbininkų, 

reikėtų 1 mln. eurų. 

 

Tai reiškia taip pat, kad kiekvienas iš mūsų galime turėt giminių 

atitrūkusioje civilizacijose, to nežinant nei jiems, nei mums. Tai 

ypač liečia aukštesnį socialinį statusą turinčius žmones. Darbi-

ninkų genetinė medžiaga panaudojama auginant vergus, kariuo-

menių zombius, tarnus ir pan. Gardo rėmuose visa tai žinoti yra 

uždrausta, tačiau informacija prasisunkia ir čia. Taip pat net-

rūksta agentų, kurių darbas prieš tokią informaciją kovoti, užsi-

imant demaskavimu ir išjuokimu. Tačiau norint juos neutrali-

zuoti užtenka pamąstyti savo galva. Visas gylis, kurį įmanoma 

pasiekti, eina nuo gardo centro žemės struktūroje, iki pagrindi-

nės rūšies, valdančios „Vietinę imperiją“. Toks lygis niekam 

neprieinamas net atitrūkusioje žemės civilizacijoje. Nekalbant 

jau apie žemesnius sluoksnius. Garde gyvenančiam gali būti ne-

žinomi net vietinės savivaldybės slapti projektai, nekalbant jau 

apie kosminę civilizaciją. Ir einant gilyn prie tiesos, reikia pe-

reiti daug beveik neįveikiamų užtvarų. 
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